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I УВОД
(Предмет, циљ и основе Годишњег плана рада школе)
Годишњи план рада школе утврђује време, место, начин и носиоце активности у
остваривању програма образовања и васпитања. Годишњи план рада се доноси у складу са
програмом образовања и васпитања и развојним програмом школе.
Планом рада се конкретизују сви планови и програми образовног и васпитног
рада који се организују у једној школској години, одређују носиоци активности и
динамика, што прецизира одговорност актера васпитно-образовног рада. План рада
уважава специфичности школе, како материјалне тако и специфичности наставних
програма, резултате самовредновања школе, даје могућност да се сагледају слабости и
перспектива за будући планирање.
Годишњи план рада уважава психолошке и социјалне карактеристике ученика,
сарадњу са породицом, социјалним и другим образовним установама. Посебно значајна је
сарадња са социјалним партнерима, ради реализације практичне наставе.
Полазне основе при изради Годишњег плана рада школе су и:
а) Школски развојни план, који чини основу за предузимање корака за
заокруживање петогодишњег рада на унапређивању планираних области и креирање нових
смерница развоја школе.
б) Резултати самовредновања и Акциони план за унапређење кључне области
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима чији је циљ
професионални развој запослених, подизање квалитета комуникације и међуљудских
односа свих школских актера.
в) Остварени резултати рада у претходној школској години, који представљају
основу за успешан васпитно - образовни рад у овој школској години. Успех ученика је
задовољавајући о чему сведочи мањи број недовољних оцена на крају школске године а
самаим тим и мањи број ученика упућених на поправне испите у августовском испитном
року. Успешан наставак школовања ученика на високим школама и факултетима је, такође,
показатељ функционалности и примењивости знања које су ученици стекли у току
школовања у нашој школи. Признања и освојене награде на такмичењима говоре о жељама
ученика да се укључе у ваннаставне активности и на тај начин промовишу школу.
г) Закључци стручних орагана школе који посебно потенцирају рад на јачању
васпитне и културне функције школе кроз све облике наставних и ваннаставних
активности и континуирану сарадњу са друштвеном средином. Потребно је ставити
акценат на лепо понашање и развијање духа солидарности и толеранције и посебну пажњу
посветити сарадњи са родитељима и предузимати мере у циљу смањења неоправданог
изостајања из школе.
д) Потреба обезбеђивања јединственог деловања свих облика рада у школи наставе, слободних активности, хуманитарно-волонтерског рада, друштвених организација
ученика, ученичког парламента и др., што доприноси остваривању општег циља
образовања и васпитања, односно, пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног,
моралног и физичког развоја сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним
потребама и интересовањима. Годишњи план рада школе, својом комплексношћу,
реалношћу и конкретношћу планирања и програмирања, треба то и да омогући.
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Годишњи план рада Медицинске школе урађен је на основу следећих Закона
и Правилника:
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“бр. 88/2017. и
27/2018- др.закони и 10/2019, 6/2020.);
Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ 55/2013, 101/2017;
27/2018, 6/2020 и др.закони);
Закон о уџбеницима и др.наставним средствима („Сл.гл. РС“ 68/2015,
27/2018);
Закон о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/2005 и 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014;
113/2017 и 95/2018);
Правилник о општим основама Школског програм („Сл.гл.РС Пр.гл.“
бр.5/2004);
Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада
здравство и социјална заштита („Сл.гл.РС Пр.гл.“бр8/2013, 11/2013;7/2014,
9/2015; 3/2015).
Правилник о календару образовно - васпитног рада средњих школа за
школску 2019/2020. Год. („Сл. гласник РС. Србије бр. 5/2019, 13/2019).
Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета
средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада здравство и
социјална заштита („Сл. гласник РС. Србије 10/19-19);
Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег
стручног образовања и васпитања у подручју рада здравство и социјална
заштита („Сл. гласник РС. Србије 10/19-19)
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и нас. сред. за
остваривање плана и програма заједн. предмета у стручним школама за
образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме у стручним
школама за подручје рада здравство и социјална заштита („Сл. гл.„Просветни
гл.“бр. 17/2015-1, 10/2019-200).
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита („Сл. Гл.
РС просветни Гл.“ бр.7/2014...3/18).
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита
(„Сл. Гл. РС просветни Гл.“ бр.7/2014...11/16 и др.правилник)
Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке
предмете у стручним и уметничким школама („Сл. Гл. РС просветни Гл.“
бр.11/2016, 13/2018, 30/2019) и др. Правилници.
Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње
школе („Сл.Гл.Прос. Гл.“бр. 23/04, 9/05,и бр.11/2016).
Правилник о евиденцији у средњој школи („Сл. гласник РС. Србије, бр.
31/2006...48/2018 и 82/2018).
Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика („Сл.Гл. РС“ бр.21/2015).
Правилник о степену и врсти стучне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и
Годишњи план рада школе
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18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

социјална заштита („Просветни Гл.“, бр. 2/2007 4/2007,5/2011, 8/2011, 9/2013
6/2014., 8/2015.и 21/2015; 11/2016; 13/2018-68; 5/2019-407).
Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 46/2019, 7/2020.).
Правилник о поступању у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Сл.гл.РС“бр.
65/2018).
Упуство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу
дрога у образовно-васпитним установама (Број:119-01-396/2018-01).
Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање (Сл.гласник РС, бр. 74/2018).
Правилник о организацији и остваривању ескурзије у средњој школи
(Сл.гласник РС, бр.30/2019).
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (Сл. гл. бр. 82/2015).
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
(„Сл.гл.РС“бр. 68/2018).
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника у средњој школи
(„Сл. гл. Р. Србије“ Пр. Гл. 5/2012).
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњој школи („Сл.гл. Р.
Србије“бр. 43/2015).
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно- васпитног рада
наставника и стручних сарадника у средњој школи („Сл.гл. Р. С.-Просветни
гл.“, бр. 1/92, 23/97 и 2/2000).
Правилник о упису ученика у средњу школу („Сл. гл. РС.“бр. 23/2018 и
30/2019).
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гл. РС., бр. 81/2017.
48/2018).
Правилник о изменама и допунама Правилника о Степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада здравство и социјална заштита (,,Службени гласник РС –
Просветни гл., број 5/19).
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
(„Сл. гл. РС Просветни Гл.“, бр. 48/2016).
Правилник о стручно педагошком надзору („Сл. гл. РС“ бр. 34/2012).
Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл. гл. РС“, бр. 14/ 2018).
Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС –
Просветни гл., број 20/19).
Правилник о моделу установи (Службени гласник РС – Просветни гл., број
20/19).
Правилник о додатној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и
одраслом (Службени гласник РС – Просветни гл., број 80/18).
Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на ИОП ,његову
примену и вредновање. („Сл. гл. РС“, бр.76/2010).
Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег
образовања и средњег стручног образовања у делу опште образовних
Годишњи план рада школе
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39.
40.

41.
42.

43.

предмета („Сл. гл. РС Прос. Гл.“, бр.117/2013).
Правилник о стандарду компетенција за професију наставника и њихов
професионални развој („Сл. гл. РС Прос. Гл.“,бр. 5/2011).
Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС
Прос. Гл.“,бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп.13/2016,2/2017, 13/2018).
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Сл. гл. РС“
43/2015, 48/2018).
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која
обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/15, 84/15, 73/16).
Уредба о мерама за спречавање и сузбијање зарезне болести, Covid – 19 („Сл.
гл. РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020).
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1. 1. РАЗВОЈНИ ПУТ ШКОЛЕ

Медицинска школа у Краљеву је установа која обавља образовно - васпитну
делатност средње стручне школе за подручје рада здравство и социјална заштита.
Школа је основана 195859. године и школовала је медицинске сестре општег смера.
Задатак школе био је припрема кадрова средње стручне спреме здравствено социјалне установе и патронажне службе за здравствено просвећивање народа. Школа је
била смештена у просторијама среског хигијенског завода у Краљеву. Школовање је
трајало три године, а по завршеном трећем разреду ученици су полагали дипломски испит.
Од 1962. године школа заузима јужни део зграде у данашњој Доситејевој улици бр. 44.
Осим већ постојећег смера за медицинске сестре, уведени су и нови: за неговатељице
(педијатријски) и акушерски. Школа мења име од 4. децембра 1965. год. у Медицинска
школа „Даница - Кока Јаснић“, а 4. децембар се слави као Дан школе. Од 1977. године
уводе се две фазе средњошколског образовања. Заједничке основе усмереног образовања у
Медицинској школи почеле су од септембра 1977. године. Уписом прве генерације по
новом систему 10. јула 1979. Медицинска школа и Гимназија спојене су у једну школу,
чиме је конституисана нова радна организација под називом Образовни центар „Даница
Јаснић – Мирко Луковић“. Укидањем система усмереног образовања Медицинска школа
постаје самостална.
Европска инвестициона банка и Министарство просвете - Јединица за
имплементацију, су у мају 2005. године потписале споразум о реализацији пројекта
„Побољшање стања школа“ у оквиру кога је изграђен нови објекат Медицинске школе,
обзиром да је установа дуге традиције, где су школу у веома оскудним просторним
могућностима завршиле генерације квалитетно обученог медицинског особља. Објекат је
састоји од приземља и два спрата са приближно 4.000 м2.
Прва генерација ђака је у просторије нове школе ушла 8. марта 2010. године.
Преласком у нови простор Школа је решила просторне проблеме и добила одличне
материјално техничке услове за рад и сву опрему ставила у функцију, што је допринело
квалитетнијем раду и дало могућност да се неометајући наставу обавља проширене
делатности- обуке пружања прве помоћи , у које су укључени наставници као инструктори
и координатори и ученици као демонстратори и непосредни извођачи.
У децембру 2014. године је свечано отворен козметички салон који успешно
функционише уз стручну координацију наставника, виших козметичара - естетичара и
залагање ученика - будућих козметичара. На овај начин установа осварује значајна
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материјална средства која се усмеравају за набавку наставних средстава, као и за
унапређење о осавремењавање наставног процеса.
Медицинска школа је у децембру 2015.године, у процесу екстерног вредновања,
оцењена највишом оценом 4, као резултат високог квалитета васпитно- образовног рада
установе, а која ће нам у наредном периоду служити као полазна тачка за унапређење
делотворности и ефикасности у раду.
Наша школа је била домаћин Удружењу медицинских школа Србије, које је
одржано 28. и 29. новембра 2017 год. Гости Краљева и наше школе су били представници
34 медицинске школе из целе Србије.
Посета је била организована тако да су гости први дан имали радни део и свечану
вечеру у хотелу „Турист“, а други дан су обишли нашу школу.
На отварању Скупштине Удружења медицинских школа присуствовао је помоћник
министра за средње образовање др Александар Пајић, градоначелник Града Краљева др
Предраг Терзић, помоћник градоначелника за образовање Александар Цветковић и
начелник школске управе Миљојко Луковић.
На седници Скупштине Удружења медицинских школа Рeпублике Србије,
одржаној дана 13.03.2018.године, у Новом Пазару једногласно је донета одлука да се за
Председника Удружења медицинских школа Републике Србије именује Биљана Бојанић,
професор српске књижевности и језика, директор Медицинске школе у Краљеву.
Председник Удружења медицинских школа Републике Србије се именује на период
од четири године, почев од 14.03.2018.године.
Удружење Медицинских школа Републике Србије је основано 2004. године и у
почетку је бројило 14 школа. Удружење данас чини 44 медицинске школе из целе Србије.
Изузетно смо поносни на чињеницу да је сада председник удружења Медицинских школа
Србије директор наше школе Биљана Бојанић и да се седиште Удружења сада налази у
Медицинској школи Краљево.
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1. 2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ШКОЛЕ
Решењем Министра просвете број 022-05-00106/94-03
- од 29.5.2012. године Школа је испунила прописане услове за обављање образовно
- васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја наставника и стручних сарадника у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама у радном
односу на неодређено време и довољног броја ученика да остварује наставне планове и
програме.
- од 29.02.2016.године Школа је испунила прописане услове за обављање
образовно - васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и
потребног броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за
образовни профил за први разред
 медицинска школа- техничар
 козметички техничар
 физиотерапеутски техничар
- од 10.06.2016.године Школа је испунила прописане услове за обављање
образовно - васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и
потребног броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за
образовни профил фармацеутски техничар
- од 22.02.2017. Школа је испунила прописане услове за обављање образовно васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за образовни
профил за други, трећи и четврти разред
 медицинска школа- техничар
 козметички техничар
 физиотерапеутски техничар
- од 27.05.2020. Школа је испунила прописане услове за обављање образовно васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за образовни
профил зубни техничар
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Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Образовни профили у школској 2020/2021. години:

Медицинска сестра васпитач
Козметички техничар

Трећи разред

Фармацеутски техничар

Медицинска сестра - техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Физиотерапеутски техничар

Зубни техничар

Зубни техничар

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра – техничар

Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Физиотерапеутски техничар

Четврти разред

Други разред

Први разред

Медицинска сестра - техничар

Зубни техничар
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1. 3. ПРОГРАМСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ШКОЛЕ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
У

школској 2020/2021. години најбитније програмске оријентације школе су

следеће:
 реализација Плана рада школе за школску 2020/2021. годину у целини;
 побољшавање квалитета свих облика образовно - васпитног рада;
 давање могућности ученицима да што активније учествују у настави
образовно - васпитном раду;
 интензивнија и чвршћа сарадња са родитељима ученика и континуирани
праћење рада и напредовања ученика;
 усмеравање делатности стручних актива на подизању нивоа педагошке
културе и стручности наставе, на уједначавању критеријума оцењивања и
унапређивању сарадничког односа наставник - ученик;
 унапређење и осавремењавање практичне наставе и вежби;
 укључивање ученика у активности које се спроводе на нивоу локалне
самоуправе;
* организација рада зависи од развоја епидемиолошке ситуације која ће утицати на рад и
организацију наставе
За нормални почетак рада у школској 2020/2021. години извршене су
одговарајуће припреме као што су:
 у току јула месеца извршена је подела предмета на наставнике и утврђен
Нацрт годишњег плана рада и извршен избор одељењских старешина;
 наставници су добили упутства за планирање и програмирање наставе;
 школа се регистровала за Гугл учионицу коју ће користити као званичну
платформу за време комбиноване наставе, односно наставе у школи и настане
на даљину, која се спроводи услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом
Covid-19.
 извршени су потребни радови на инвестиционом и текућем одржавању
школских објеката.
 Сходно препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развој
извршене су припреме за нову школску годину у складу са епидемиолошком
ситуацијом. Настава је организована тако што су ученици подељени у групе,
једне недеље наставу у школи похађају ученици једне групе а ученици друге
групе наставу прате од куће. Следеће недеље се групе ротирају.
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1.4.1. АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ 2019/20. ГОД.
Број ученика на крају наставне шк. 2019/20 године је 601. Са позитивним успехом
завршило је 600 ученик (99,83%), а са недовољним успехом 1 ученик (0,17%).
Ученик Маријан Микарић 2/5 понавља разред након полагања поправног
испита из физике и математике које није положио у августовском испитном року.
ПОЗИТИВАН УСПЕХ УЧЕНИКА:
1. Одличан успех- 390 ученика (64,89%)
2. Врло добар успех – 199 ученика(33,11%)
3. Добар успех - 11 ученика (1,83%)

Одличан успех
Врло добар успех

Добар успех

Годишњи план рада школе
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Успех на крају наставне шк.2019/20.године
ОДЕЉЕЊЕ

БР. УЧЕНИКА

ОДЛИЧАН
УСПЕХ

ВРЛО ДОБАР
УСПЕХ

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
УКУПНО

31
29
30
30
30
30
29
30
31
31
32
30
34
27
28
29
29
31
29
31
601

19
20
15
18
11
24
18
10
9
11
20
26
27
10
14
28
28
31
28
23
390

12
9
15
12
18
6
10
18
22
14
11
4
7
17
13
1
1

РАЗРЕД
ПРВИ

ДОБАР
УСПЕХ

72

ТРЕЋИ

97

ЧЕТВРТИ

138

УКУПНО

390

ПОНОВЦИ

1
1
1
5
1

1

1

1
8
199

11

УСПЕХ ПО РАЗРЕДИМА:
ОДЛИЧАН
ВРЛО ДОБАР
83
66

ДРУГИ

ДОВОЉ
АН
УСПЕХ

1

ДОБАР
1

70

8

52

2

11
199
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БРОЈ ЈЕДИНИЦА ПО ПРЕДМЕТИМА- крају наставне године- шк.2019/20.
одељење
математика
физика
УКУПНО

I1

I2

I3

I4

I5

II1

II2

II3

II4

II5
1
1

III1

III2

III3

III4

III5

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

2

укупно

2

На предлог одељенских старешина одељенска већа су утврдила нове
(поправила) оцене следећим ученицима:
-УЧЕНИЦИ НИНИ СПАСОВИЋ 1/1 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ СА
ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигао одличан успех 5,00;
-УЧЕНИКУ МИЉАНУ КЛИКОВЦУ 1/2 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
ЛАТИНСКОГ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигао одличан успех
4,50;
-УЧЕНИЦИ АНИ МИЉКОВИЋ 1/2 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ СА
ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00;
- УЧЕНИЦИ АНАСТАСИЈИ МАРИНКОВИЋ 1/3 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла одличан
успех 4,50;
- УЧЕНИКУ СТЕФАНУ БУНАРЏИЋУ 1/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
ЕНГЛЕСКОГ СА ДОБАР (3) НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигао одличан успех 4,50;
- УЧЕНИЦИ ЕМИ ВЕСЕЛИНОВИЋ 1/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ХЕМИЈЕ
СА ДОБАР (3) НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигла одличан успех 4,50;
- УЧЕНИЦИ ТАРИ ДРАГИЋЕВИЋ 1/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ
СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00;
- УЧЕНИКУ СТЕФАНУ КАТАНИЋУ 1/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ХЕМИЈЕ
СА ДОБАР (3) НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигао одличан успех 4,50;
-УЧЕНИЦИ ЛЕНИ НЕДЕЉКОВИЋ 1/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ
СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00;
-УЧЕНИКУ КОВИЈАНИЋ ВЕЉКУ 2/1 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигао
одличан успех 4,50;
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- УЧЕНИЦИ НЕВЕНИ НИКОЛЕНЏИЋ 2/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех
5,00;
- УЧЕНИЦИ АНАСТАСИЈИ МИЛКОВИЋ 2/5 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
МИКРОБИОЛОГИЈЕ СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5)
како би постигла успех 5,00;
- УЧЕНИЦИ ИВАНИ СТЕФАНОВИЋ 3/2 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ХЕМИЈЕ
СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла одличан успех 4,50;
ЧЕТВРТА ГОДИНА
-УЧЕНИЦИ ЛИДИЈИ ДУМАНОВИЋ 4/1 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СА ДОБАР (3) НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигла одличан
успех;
-УЧЕНИКУ ЖЕЉКУ КРСМАНОВИЋУ 4/2 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигао одличан
успех;
- УЧЕНИЦИ МИРЈАНИ ГАРОВИЋ 4/5 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех
5,00;
- УЧЕНИЦИ ЛИДИЈИ ЈОВАНОВИЋ 4/5 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
КИНЕЗИТЕРПИЈЕ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00.
- УЧЕНИЦИ КАТАРИНИ ТОШИЋ 4/5 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ
КИНЕЗИТЕРПИЈЕ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00.

Годишњи план рада школе

19

Медицинска шкoла Краљево

У СЛЕДЕЋОЈ ТАБЕЛИ ПРИКАЗАНИ СУ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ 1-4.РАЗРЕДА НА
КРАЈУ НАСТАВНЕ ШКОЛСКЕ 2019/20.ГОДИНЕ
РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
Невена Тодоровић
Ана Миљковић
Николина Јовичић
Тара Драгићевић
Александра Матовић
Драговић Ана
Александра Бугариновић
Ленка Божовић
Милунка Весковић
Анастасија Милковић
Ана Штављанин
Катарина Крстић
Анђела Бојовић
Анастасија Јовићевић
Елена Ненадић
Весна Вучковић- ђак генерације
Петар Стоисављевић
Никола Шалинић
Катарина Анђелковић
Славица Косовац

На Републичком такмичењу у „Певању традиционалне песме“ основних, средњих
школа и гимназија које је због Корона вируса одржано онлајн, ученице наше школе су
освојиле следеће награде:
Лауреат
1.награда са максималних 100 бодова- певачка група 3.и 4.година: Ема Лазић, Ана
Штављанин, Маријана Томић, Нађа Савковић и Милица Ђуричић.
Солиста
1.награда са максималних 100 бодова- Хелена Биорац- 4.година
1.награда са 98 бодова- Валентина Нешковић
1.награда са 95 бодова – певачка група 1.и 2.година: Валентина Нешковић, Неда
Зиројевић, Василија Шебовић, Даница Вишњић.
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Упоредна анализа успеха у школској 2019/2020.год.
Класиф.
период

Број
ученика

Са
позитивним
успехом

Са
негативним
успехом

Неоцењени
ученици

Број
недовољних
оцена

I пол.
Крај
наставне

602

572

22

8

28

601

600

1

0

2

БРОЈ ИЗОСТАНАКА :
*Оправданих - 24235
*Неоправданих –537
*Укупно- 24772
РАЗРЕД
ПРВИ

ОПРАВДАНИ

НЕОПРАВДАНИ

5160

58

6196

163

6515

168

6364

148

ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ
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ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

РАЗРЕД
ПРВИ

О.О.С.

У.О.С.

У.О.В.

У.Д.

/

/

/

/

/

/

/

/

1

2

/

/

/

/

/

/

1

2

/

/

ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ

УКУПНО

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ
ГОДИНУ
У наредној школској години треба:
*Часове одељењске заједнице посветити значају редовног похађања наставе и значају
континуираног учења.
*Спроводити формативно оцењивање , односно вредновати знање ученика после сваког
модула односно наставне теме. Ученицима који добију недовољну оцену и ученици који
желе већу оцену на модулу пружити могућност поправљања оцене у току реализације
следећег модула и интезивирати допунску наставу. Примењивати индивидуализацију у
настави и идентификовати ученике за реализацију ИОПа 3.
*На одељењској заједници сачинити план побољшања успеха ( узајамна помоћ ученикавршњачка едукација).
*Допунска настава- обавезна.
*Интезивирати разговор ученика са стручним сарадницима.
*Разредне старешине да обављају разговор са родитељима ученика који имају више
негативних оцена у току школске године.
*Пратити изостајање са наставе и благовремено реаговати, обавестити родитеље и стручне
сараднике.
Годишњи план рада школе
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II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
2. 1. МАТЕРИЈАЛНО -ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Зграда Медицинске школе је државна својина а, одржавање и текуће трошкове
финансира jединица локалне самоуправе Града Краљева. Материјални услови су
задовољавајући. У одређеним ситуацијама и непланиране активности биле су реализоване.
Школа је 2010 год.опремљена свом опремом за кабинете и специјализоване учионице, што
доприноси успешнијој реализацији наставе.
Опрема у специјализованим учионицама и кабинетима је у складу са захтевима
норматива ("Просветни гласник РС" 7/91, 9/91 и 8/2015). Школа има склопљене уговоре о
реализацији вежби и блок наставе из стручних предмета за III и IV разред са установама:
Здравствени центар "Студеница" Краљево, Предшколска установа „Олга Јовичић - Рита“
Краљево, Aпотекарска установа Краљево, Завод за јавно здравље Краљево, Специјална
болница за рехабилитацију „Агенс“ у Матарушкој Бањи, Козметичким салонима и
Специјалним центром за рехабилитацију „Меркур“ у Врњачкој бањи.
Школа остварује додатне приходe од издавања фискултурне сале и
преквалификација.
2.1.1. ПРОСТОРНИ

УСЛОВИ

У новом објекту укупне површине 3.943,57м2 има: 7 учионица опште намене, 3
специјализоване учионице, 13 кабинета, 2 мале учионице, 3 припремне учионице,
фискултурна сала, библиотека и трпезарија, пре свега за ученичке ваннаставне активности
– до презентација виших, високих школа и факултета. У школи постоје канцеларије за
:наставнике и професоре, директора, управу и администрацију, сручног сарадникапсихолога-педагога који дели канцеларију са наставником задуженим за координацију
практичне наставе и библиотека за стручног сарадника-библиотекара. Школа поседује
опремљену библиотеку и фискултурну салу које задовољавају у потпуности норматив.
Учионице опште намене:
1-учионица- бр.2 - 56,55 m2
2-учионица -бр.3 - 56,55 м2
3-учионица -бр.14 - 56,55 m2
4-учионица -бр.16 - 56,55 m2
5-учионица -бр.17 - 56,55 m2
6-учионица -бр.32 - 64,79 m2
7- учионица -бр.13- 56,55 м2
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Специјализоване учионице:
1- учионица -бр. 26- 56,55m2 - за предмет анатомија и физиологија
2-учионица -бр. 27- 56,55m2 - за предмет физика
3-учионица -бр.19.- 64,79 m2 –за вежбе из рачунарства и информатике.
Кабинети:
1. кабинет бр.1 - 20,66м2 (за извођеље насаве вежби у првом и другом разреду
физиотерапеутских техничара).
2. кабинет бр.4 - 28,91 m2 (за извођење вежби и блок наставе за образовни
профил физиотерапеутски техничар први и други разред).
3. кабинет бр.5 - 29,71м2 (за извођење наставе, вежби и блок наставе за образовни
профил стоматолошка сестра- техничар).
4.кабинет бр.7 - 18,23 m2 (за стручне предмете образовног профила козметички
техничар, за извођење вежби и блок наставе).
5. кабинет бр.12 - 18,28 m2 , (за стручне предмете образовног профила козметички
техничар за извођење вежби и блок наставе).
6. кабинет- бр. 29 – 56,55m2 (аналитичка хемија, хемија).
7. кабинет-лабораторија бр. 30. – 56,55m2 (за извођење теорије и вежби из
предмета фармацеутска технологија и фармацеутска хемија за сва четири разреда).
8. кабинет бр. 33 - 52,18 m2 (за здравствену негу- извођење теорије, вежби
у првом и другом разреду.Блок наставе из прве помоћи.)
9. кабинет бр. 34.- 57,07 m2 (за здравствену негу - извођење наставе, вежби и блок
наставе из прве помоћи.)
10. кабинет бр.36.- 23,91 m2 (за извођење наставе вежби и блок наставе за
образови профил- зубни техничар у сва четири разреда за једну групу ученика.)
11. кабинет бр. 37 - 56,55 m2 (за извођење наставе вежби и блок наставе за зубне
техничаре у свим стручним предметима за две групе ученика.)
12. кабинет бр. 38 - 56,55 m2 (за предмет фармакогнозија теорија, вежбе и блок
наставе у трећем и четвртом разреду.)
13. кабинет бр. 38а – 19 м2 (за здравствену негу вежби у првом и другом разреду.)
Мале учионице:
- учионица бр.15 - 23,91 m2 (за групу до 16 ученика)
- учионица бр.18 - 18,23 m2 (за групу до 16 ученика)
Припремне учионице ( допунску, додатну, припремну):
-учионица бр.25 - 23,91 m2 – анатомија и физиологија (до 10 ученика)
-учионица бр.31- 23,19 m2 – хемија и фармакогнозија (до 10 ученика)
-учионица бр.27а - 18,23 m2 за предмет физика (до 10 ученика)
Библиотека бр.35 (63,05 m2)
опремљена са преко 7000. наслова и 6 рачунара.

Годишњи план рада школе

24

Медицинска шкoла Краљево

Канцеларија (Зборница) за професоре и наставнике, бр.20 (66,12м2)
- канцеларија директора бр.23 – ( 22,56 m2)
- канцеларија за психолога - педагога ,бр.24(18,23м2)
Канцеларије за управу:
- канцеларија секретара бр.22 ( 20,51 m2)
- канцеларија референта за ученичке и шефа рачуноводства,бр.23 (27,18м2)
Заједничке и помоћне просторије:
приземље објекта:
- степениште - 65,77 m2
- санитарне просторије - 42,29 m2
- портирница- 10,59 m2
- ходник, комуникација – 157,12m2
први спрат:
- степениште - 65,77 m2
- санитарне просторије– 53,94m2
- ходник, – 235,49m2
други спрат:
- степениште - 65,77 m2
- санитарне просторије - 42,30m2
- ходник, комуникација – 231,20m
Школска фискултурна сала површине 670 m2 одговара захтевима Норматива
("Просветни гласник", броj 7/91).
За извођење наставе физичког васпитања користе се још игралишта и атлетска
стаза површине 2.276 m2, заједно са Гимназијом , Економско-трговинском школом и
Саобраћајно - техничком школом.
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2.1.2. НАСТАВНА СРЕДСТА И ОПРЕМА
Сви кабинети и специјализоване учионице опремљени су апаратима, училима и
наставним средствима по нормативу, тако да су опремљени 100%. Професори и
наставници за општеобразовне и стручне предмете користе у настави: рачунаре,
лаптопове, паметне табле, плејере, графоскопе – често су у реализацију часа укључени и
ученици. Опремљеност теоријске наставе је око 90%.
Техничка опрема за реализацију наставе:
Апарати
Врста

Количина

Врста

Количина

компјутери
тв-смарт
лап-топ
графоскоп
пројектор
тв-двд

63
4
19
8
9
4

штампач
фотокопир
скенер
мини линија
касетофон
двд

10
3
2
5
3
2

паметне табле

4

пројекционо платно

4

2.1.3. ПЛАН










Уређаји

ПОБОЉШАЊА МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА

2020/21:

Набавка и монтажа паметних табли у учионицама број 17 и 27;
Набавка опреме у кабинетима које користе ученици смера козметички техничар;
Пројекат за израду настрешнице испред улаза у зграду;
Побољшање видео надзора;
Монтирање тракастих завеса у учионицама где нема;
Кречење учионица и ходника;
Хобловање паркета у канцеларијама и фискултурној сали;
Набавка наставних учила и средстава;
Набавка средстава за дезинфекцију, маски и постављање 25 дозера за дезинфекцију
руку у ходницима школе, сходно препоруци Министарста просвете, науке и
технолошког развоја.
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2.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Школа располаже са стручно-педагошки оспособљеним наставним кадром. Поред
стручности колектив карактерише висок степен сарадничких односа, међусобног
поштовања и уважавања, ентузијазам, што ствара врло повољну радну климу.
Школскаспрема

Руководство

Наставно
особље

Стручни
сарадници

Администр.
особље

Помоћно
тех.
особље

Укупно

лекари
спец.уговор

11

11

специјализација

1

1

магистратура

1

1

висока стр.спре

1

51

2

2

56

Виша школа

20

20

V степен

1

средња школа

1

1
1
9

1
2
1
9

3

11

102

III степен
основна школа

укупно

1

85

2

Просечни радни стаж је 14 година. Детаљни подаци о структури 40-то часовног
времена је у прилогу У школи су обезбеђени потребни људски ресурси и у функцији су квалитета рада
школе.
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2. 3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ
За реализацију вежби и вежби у блоку поред школских кабинета се користе и
ресурси следећих установа:
 Опша болница „Студеница“ Краљево,
 Дом здравља Краљево,
 Специјална болница „Агенс“,
 Специјална болница „Меркур“,
 Геронтолошки центар Матарушка бања,
 Апотекарска установа Краљево,
 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево.

У циљу сарадње са друштвеном средином, школа ће повремено стављати на
располагање своје следеће објекте:
 школске објекте,
 школске терене,
 фискултурну салу.
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III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
3. 1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА
3. 1. 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ
Структура 40 - часовне радне седмице свих запослених је саставни део Годишњег
плана образовно - васпитног рада. Образовно - васпитна делатност се одвија у две смене у
оквиру петодневне наставне недеље.

3. 1. 2. РАСПОРЕД ЧАСОВА И ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
Настава у редовним условима у преподневној смени почиње у 7.30 часова и траје
до 13.30 часова, а у поподневној смени часови почињу у 13.35 часова и трају до 19.35
часова по следећем распореду:
Преподневна
сменана
7.30 - 8.15

Часови часЧасови
1. час

Последодневна
сменасмена
13.35 - 14.20.

8.20 - 9.05

2. час

14.25 - 15.10

9.10- 9.55.
10.15 - 11.00
11.05 - 11.50
11.55 - 12.40
12.45 - 13.30

3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

15.55 - 16.00
16.20 – 17.05
17.10 - 17.55
18.00 – 18.45
18.50 - 19.35
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Услед новонастале епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid - 19 настава
ће се одвијати по нешто измењеном моделу. Настава у преподневној смени почиње у 7.30
часова, часови ће трајати 30 мин. Први и други разред похађаће наставу пре подне, тако
што се одељења деле на две групе, једна група иде једне недеље у школу, а следеће недеље
слушају наставу од куће.

Преподневна
сменана
7.30 - 8.00

1. час

Последодневна
смена
13.05 - 13.35

8.05 - 8.35

2. час

13.40 - 14.10

8.40- 9.10.
9.35 - 10.05
10.10 - 10.40
10.45 - 11.15
11.20 - 11.50

3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

14.15 - 14.45
15.10 – 15.40
15.45 - 16.15
16.20 – 16.50
16.55 - 17.25

Часови

Распоред рада у току дана се може организовати и другачије у зависности од
конкретних околности. Време између смена се користи за допунску и додатну наставу и
слободне активности ученика.
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3. 1. 3. БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА

I1
I2
I3
I4
I5

Mедицинска сестра техничар

1

29

Фармацеутски техничар

1

29

Медицинска сестра - васпитач

1

30

Физиотерапеутски техничар

1

29

Зубни техничар

1

30

укупно

II1
II2
II3
II4
II5

147
Mедицинска сестра техничар

1

31

Фармацеутски техничар

1

29

Медицинска сестра - васпитач

1

30

Физиотерапеутски техничар

1

30

Зубни техничар

1

31

укупно

III1
III2
III3
III4
III5

151
Mедицинска сестра техничар

1

29

Фармацеутски техничар

1

29

Медицинска сестра - васпитач

1

30

Козметички техничар

1

31

Зубни техничар

1

30

укупно

IV1
IV2
IV3
IV4
IV5

149
Mедицинска сестра техничар

1

32

Фармацеутски техничар

1

30

Медицинска сестра - васпитач

1

34

Козметички техничар

1

27

Зубни техничар

1

27

укупно

150

Укупно

597
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3. 1. 4. СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

Место становања за време школовања:
Станује код:
Родитеља
Старатеља/неговатеља

I
134

Број:
II
III
134
133

IV
140

укупно
541

/

-

2

-

2

Станодавца

3

2

2

1

8

У дому ученика

10

14

14

12

50

код родитеља
старатеља
станодавца
у дому ученика
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Ученици путници
I

II

Број
III
IV

Путују пешке до 3 км

52

61

76

40

229

Путују превозом до 5 км

22

28

24

37

111

Путују превозом од 5 до 10 км

32

26

25

32

115

Путују превозом од 10 до 20 км

22

32

15

12

81

Путују превозом од 20 до 130 км

19

10

10

25

64

Удаљеност

укупно

Образовни ниво родитеља:
Степен образовања

I

II

број
III
IV

мајка

24

26

28

17

отац

22

12

20

19

8

14

12

42

родитељ

VII степен и више

мајка

VI степен

IV степен

III степен

Основно образовање
Без потпуног основног образовања

8

укупно
95
73

отац

5

13

11

10

39

мајка

82

101

86

72

341

отац

82

101

94

106

383

мајка

21

9

14

13

57

отац

27

15

14

12

68

мајка

10

4

6

4

24

отац

7

5

5

4

21

мајка

1

-

-

-

1

отац

-

-

-

-

Годишњи план рада школе

-

33

Медицинска шкoла Краљево

Ученици који живе са оба родитеља

I

II

III

IV

Укупно

125

134

129

137

525

Ученици из осетљивих група
Број ученика по критеријуму
Ознака
критеријума

Опис критеријума

I

II

III

IV

Укупно

4

1

6

10

21

18

14

13

7

52

А

Ученици са једним родитељем - други родитељ умро.

Б

Ученици са једним родитељем - због развода брака,
неступања у брак и сл.

В

Ученици без оба родитеља - имају старатеља/хранитеља и
сл.

-

-

2

-

2

Г

Ученици којима је барем један родитељ инвалид (има неки
одређени степен неспособности за рад) или душевни
болесник (поред искључиво менталних поремећаја овде
ћемо убрајати и болести зависности, као што су
алкохолизам, наркоманије и сл.).

-

-

2

-

2

Д

Ученици из ромских породица.

-

-

-

1

1

Ђ

Ученици којима су породице расељене или избегле.

-

3

-

5

8

Е

Ученици из породица које су корисници услуга Центра за
социјални рад.

-

-

1

4

5
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3. 2. ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ
Обавезе дежурног наставника:
1. Да се стара о одржавању реда и безбедности у школској згради и школском
дворишту;
2. Предузима мере у случају нарушавања реда
Задаци и обавезе дежурног ученика:
1. Долази 15 минута пре почетка наставе у школи.
2. Налазе се у простору одређеном за дежурне ученике и не дозвољава приступ
осталим ученицима у тај простор.
3. Дају потребне информације странкама, ученицима и професорима.
4. Дужни су да прате све догађаје у школској згради и све што је неуобичајено а
што ремети нормалан рад у школи, евидентирају у свесци дежурства и томе обавесте
надлежне.
5. Стално се налази на месту одређеном за дежурне ученике и води евиденцију.
6. Од странке тражи на увид личну карту и при томе евидентира регистарски број и
ПУ где је издата.
7. Даје све потребне информације странкама.
Распоред дежурства ученика по сменама утврђује директор у сарадњи са разредним
старешинама.
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3. 3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР РАДА
Остваривање свих облика образовно - васпитног рада (теоријска настава, вежбе и
вежбе у блоку) утврђено је Правилником о календару образовно - васпитног рада средњих
школа за школску 2020/2021. годину.
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3. 3. 1. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
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 2020/2021. годину.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени
наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се
годишњим планом рада.
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње
школе остварују на годишњем нивоу:
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
петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа 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 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.
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у уторак 1. септембра 2020. године, а завршава се у
петак, 29. јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године, a завршава се у
петак, 18. јуна 2021. године.
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 21. маја
2021. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег
образовања стручних школа у петак, 28. маја 2021. године.
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У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020.
године, завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1.
фебруара 2021. године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2021. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у уторак,
4. маја 2021. 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 понедељак, 21. јуна 2021. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021.
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 понедељак, 31. августа 2021. године.
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 празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020.
године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9.
маја 2021. године, Видовдан 28. јуна 2021. године.
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.
Петак, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.
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 ‒ 27. јула 2021. године, на први дан Курбанског
бајрама и 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 28. септембра 2020. године, на први дан Јом
Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Јулијанском календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају Ускрс по Грегоријанском
календару - 4. априла 2021. године и Јулијанском календару - 2. маја 2021. године
Годишњи план рада школе
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Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2021/2022. годину
биће организовани у периоду од 7-16. маја 2021. 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.
Предаја докумената за упис у одељења за ученике са посебним способностима за
спорт одржаће се у суботу, 15. маја и понедељак, 17. маја 2021. године.
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3.3.2. РИТАМ
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.

РАДА И ОДМОРА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД И ОДМОРИ
Образовно-васпитни рад у I полугодишту
Први класификациони период за све разреде
Образовно-васпитни рад у II полугодишту
Образовно-васпитни рад у II полугодишту за IV
разред

5.

Зимски распуст

6
7.
8
9.
10.
11.

Трећи класификациони период
Пролећни распуст
Крај наставне године за матуранте
Матурски плес
Крај наставне године за I, II и III разред
Летњи распуст
Новогодишњи празник
Божић
Празници :
Сретење
(нерадни)
Велики петак
Први мај

12.

13.

Празници:
(радни)

ТРАЈАЊЕ
од
до
1.9.2020.
29.1.2021.
14.11.2020.
17.2.2021.
18.6.2021.
17.5.2021.

28.5.2020.

31.12.2020.
1.2.2021.
10.4. 2021.
30.4.2021.
28.5. 2021.
18.5.2021.
18.6. 2021.
21.6.2021.
1.1. 2021.
7.1.2021.
15.2.2021.
30.4.2021.
1.5.2021.

8.1.2021.
12.2.2021.

Посета Спомен парку
Дан сећања на српске жртве
Св.Сава- школска слава
Дан сећања на жртве холокауста
Дан победе
Дан школе

14.10.2020.
21.10.2020.
27.1.2021.
22.4.2021.
9.5. 2021.
12.5.2021.

Видовдан

28.6.2021.

4.5.2021.

31.8.2021.
3.1.2021.
17.2.2021.
5.4.2021.
2.5.2021.

У циљу равномерног распоређивања дана у
седмици измене су следеће:
12.11.2020.
четвртак

14.

четвртак, 12.11.2020. ради се по распореду за дан
ПОНЕДЕЉАК

15.

Друштвено користан рад

3. 4. 2021.

16.
17.
18.

Припремна настава (италијански, Француски)
Разредни испит за језике
Припремна настава за ученике IV разреда

3.4.2021.
20.5.2021.
1.6.2021.

Годишњи план рада школе

распоред од
понедељка

Дан
отворених
врата
17.5.2021.
22.5.2021.
5.6.2021.
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19.

Поправни испити за ученике IV разреда
Припремна настава за ученике I, II и III разреда

20.
21.
22.
23.

Поправни испити:
Уручивање сведочанстава ученицима IV разреда
и пријава матурског испита
Уручивање диплома ученицима IV разреда
Уручивање сведочанстава ученицима I, II и III р

8.6.2021.
22.6. 2021.
14.8.2021.
21.8.2021.

12.6.2021.
26.6.2021.
20.8.2021.
27.8.2021.

5.6.2021.
18.6.2021.
28.6.2021.

3.3.3. ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА (ЕКСКУРЗИЈА):
План ће бити накнадно додат у складу са епидемиолошком ситуацијом и препоруком
МПНТР.
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3.3.4. ПЛАНИРАНЕ СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА:

Садржај рада

*

Орјентационо
време
планиране
посете
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
У току школске
године
Октобар текуће
године
У току школске
године

1.

Клинички центар Ниш

2.

ВМА

3.

Центар за заштиту одојчади, деце и
омладине

4.

Центар за смештај одраслих лица

5.

Фабрика лекова „Хемофарм“ из Вршца

6.

„Вода Врњци“ у Врњачкој Бањи

7.

Посета медицинској лабораторији
опште болнице „Студеница“ Краљево
из предмета Медицинска биохемија-

У току школске
године

8.

Фармацеутски факултет у Крагујевцу

Јануар/фебруар

9.

Расадник „Чистоћа“

Март текуће
године

10.

Медицинска школа „Сестре
Нинковић“ Крагујевац и Клиничком
центру Крагујевац

У току школске
године

11.

Фабрика за прераду кафе „DONCAFE“

У току школске
године

12.

Ботаничка башта „Јевремовац“
Београд

У току школске
године

13.

Ботаничка башта „Јевремовац“
Београд

У току школске
године

14.

Сајам спорта Београд

15.

Сајам књига

16.

Фестивал науке

Новембар текуће
године
У току школске
године
У току школске
године

Годишњи план рада школе

Разред
IV разред- медицинска
сестра техничар
III, IV разред- медицинска
сестра техничар
III, IV разред- медицинска
сестра васпитач
III или IV разредмедицинска сестра техничар
Одељење 4/2- у реализацији
наст. Невенке Миловановић
Одељење 2/2, организацији
Миљана Пешића;
Одељење 2/1, 3/2,
организацији Ане
Филиповић;
Одељење 4/2 – у реализацији
наставника Миљана Пешића
Одељење 4/2- у реализацији
наст. Невенке Миловановић
Ученици школе
Одељење 3/2- у реализацији
наст. Невенке Миловановић
Одељење 2/2 и 3/2- у
реализацији наст.
Александре Младеновић
Одељење 2/2 и 3/2- у
реализацији наст.
Александре Младеновић
Ученици школе
Ученици школе
Ученици школе
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Садржај рада

*

17.
18.

Међународни сајам образовања
Београд
Културне установе Београда (Народно
позориште, Коларчева задужбина,
Београдска филхармонија)

Орјентационо
време
планиране
посете

Разред

У току школске
године

Ученици школе

У току школске
године

Ученици школе

19.

Музеј „Никола Тесла“ Београд

Током школске
године

Ученици школе

20.

Манифестација „Мај месец
математике“ Гимназија Краљево

Мај

Ученици школе

21.

Презентација „Дигитална Студеница“

У току школске
године

22.

Археолошки парк-Limenas parkViminacijum Adventure

У току школске
године

23.

Научно образовно-културни центар
„Вук Карађић“ Тршић

У току школске
године

Ученици школе, Ученичког
парламента
Ученици школе, у
организацији Ученичког
парламента
Ученици школе, Ученичког
парламента

*Планиране посете ће се реализовати у складу са епидемиолошком ситуацијом и
препоруком МПНТР.

Годишњи план рада школе

43

Медицинска шкoла Краљево

3. 4. ОБАВЕЗНЕ ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
3. 4. 1. ПРЕГЛЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ОБРАЗОВНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У
ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Ккозметички
техничар

УКУПНО

Медицинска
сестра – тех

Фармацеутски
техничар

Медицинска сестра
васпитач

Физиотерапеут.
техничар

УКУПНО

УКУПНО
ГОДИШЊЕ

Српски ј. и књ.

102

99

105

99

99

507

105

102

105

105

105

522

1029

2.

Енглески јез.
Немачки језик
Француски језик

68

66

70

66

66

338

70

68

70

70

70

348

686

3.

Историја

68

66

70

66

66

338

4.

Музичка култура

35

66

5.

Ликовна култура

35

30

6.

Географија

68

66

70

66

66

7.

Физичко вас.

68

66

70

66

66

338

70

68

70

70

8.

Математика

68

66

105

66

66

373

70

68

105

70

9.

Физика

68

66

70

66

66

338

70

70

70

10.

Хемија

68

66

70

66

66

338

11.

Биологија

68

66

70

66

66

338

12.

Психологија

13.

Анатомија и
физиологија

136

99

140

99

99

14.

Латински језик

68

66

70

66

66

15.

Хигијена са
здрав.в

16.

Микробиол.са
епид

17.

Патологија

18.

Морфологија зуба

19.

Здрав. нега

20.

Кинезиологија

21.

Здрав. нега деце
раног узраста

22.

Здравствена
психологија

/

70

23.

Фармакологија

/

70

24.

Аналитичка
хемија

/

25.

Фармацеутска
технологија

/

26.

Медицинска етика

27.

Масажа

140

478

35

/

35

35

35

70

338

/

338

70

348

686

70

418

791

70

280

618

70

208

546

348

686

70

70

610

/

610

338

/

338

70

70

68

70

68

70

/

66

66

66

70

/

70

/

70

70

70

70

280

346

70

70

70

348

348

70

70

210

210

/

66

70

138

35

35

70

105

70

140

140

70

140

140

68

68

68

68

68

68

70

103

35

35

68

66
70

/
35

35
70

35

33

33
33

70

70

66

68

68

Зубни техничар

Медицинска сестра
васпитач

1.

Р.
БР.

Зубни техничар

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Фармацеутски
техничар

ДРУГИ РАЗРЕД

Медицинска
сестра – тех

ПРВИ РАЗРЕД

35

/
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28.

Фармацеутско –
технолошке
операције и
поступци

33

/

33

70

70

70

70

33

29.

Предшколска
педагогија

/

30.

Технологија
зуботехничког
материјала

/

31.

Патофизиологија

/

68

68

68

32.

Организација
фармацеутске
делатности

/

34

34

34

Фармакогнозија
са фитотерапијом

/

68

68

68

Фиксна протетика

/

70

70

35.

Медицинска
биохемија

/

70

70

36.

Здравствена нега
и рехабилитација

/

68

456
1

919
4

33.
34.

УКУПНО
ЧАСОВА

70

70

105
70

68
918

924

101
5

918

463
3

858

980

816

1050

910

805

РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Р.
БР.

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Фармацеутски
техничар

Медицинска сестра
васпитач

Физиотерапеут.
техничар

Зубни техничар

УКУПНО

Медицинска
сестра – тех.

Фармацеутски
техничар

Медицинска
сестра васп.

Kозметички
техничар

Зубни техничар

УКУПНО

УКУПНО
ГОДИШЊЕ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Медицинска
сестра – тех.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1.

Српски ј. и књ.

90

99

105

96

105

495

90

84

90

90

90

444

1017

2.

Страни јез.

60

66

70

64

70

330

60

56

60

60

60

296

678

3.

Социологија

70

140

/

280

4.

Филозофија

5.

Физичко вас.

60

66

70

64

296

626

6.

Математика

60

66

70

64

236

496

7.

Физика

70

70

140

120

260

8.

Хемија

70

70

140

140

9.

Биологија

70

70

140

140

10.

Устав и права г

70

60
70

330

60

56

260

60

56

/

Годишњи план рада школе

60

60

30

60
60

60

60

60

30
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11.

Дечја
психологија

12.

Инфектологија

60

60

13.

Здрав. нега

30

30

30

30

60

90

14.

Интерна
медицина

60

60

60

60

120

180

15.

Медицинска
биох.

120

186

16.

Неурологија

17.

Педијатр.са
негом

70

70

60

60

130

18.

Васпт. и нега
деце

70

70

60

60

130

19.

Хирургија

120

180

20.

Естетска нега

21.

Тотална протеза

70

70

70

66

66

60

60

60

60

60

30

30

60

60

30

60

60

32

32

70

105

105

Технологија
зуботехничког
материјала

70

70

70

23.

Фиксна
протетика

70

70

24.

Фармацеутска.
тех

66

66

25.

Фармакогнозија
са фитотерапијом

33

33

Фармацеут.хемија
са аналитиком
лекова

66

66

27.

Основи клиничке
фармације

66

66

66

28.

Гинекологија и
акуш.

60

60

29.

Парцијална
протеза

30.

Здравствена
психологија

31.

Ортодонтски
апарати

32.

Социологија са
правима грађана

33.

Токсикологија

34.

Фармакологија и
фармакотерапија

/

35.

Физикална
терапија

/

22.

26.

32

60

60
56

56

122

56

56

60

60

60

64

122

60
66

/

33

130

66

66

66

60

33

/

60

60

60

30

60

60

190

190

33

33

Годишњи план рада школе

84

84

84
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36.

Кинезиологија

/

37.

Масажа

/

38.

Дерматологија

64

64

39.

Основе клиничке
медицине

64

64

40.

Инфектологија са
негом

/

60

60

60

Музичко
васпитање деце
раног узраста

/

30

30

30

Прва помоћ

/

30

30

30

Здравствена нега
деце раног
узраста

/

Акушерство и
гинекологија са
негом

/

45.

Педијатрија

/

60

120

120

46.

Психијатрија

/

30

60

60

47.

Броматологија са
дијететиком

/

56

56

56

48.

Козметологија

64

56

56

120

49.

Естетска
хирургија с негом

50.

Mедицинска
етика

51.

Књижевност за
децу

52.

Физикална
медицина

41.

42.

43.

44.

УКУПНО
ЧАСОВА

64

64

/
32
70
32
630

759

875

640

770

64

60

60

32

32

70

70

32

32

3674

510

510

720

630

570

2940

6614

Укупно часова теорије од ПРВОГ до ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА има 15728

Годишњи план рада школе
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3. 4. 2. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ГОДИШЊИ ФОНГ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И
РАЗРЕДИМА / ВЕЖБЕ
РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

3.

Аналитичка хемија

4.

Здрав. нега

5.

Фармацеутска
технологија

/

6.

Фармакогнозија са
фитотерапијом

/

7.

Фармацеутско
технолошлке
опреације и
поступци

8.

Масажа

35

35

70

/
68

68

66

/

338

70

105

68

68

105

173

102

102

102

68

68

68

/

33

68
105

33

33

УКУПНО ГОДИШЊЕ

Здрав. нега деце
раног узраста

УКУПНО

2.

Зубни техничар

Рачунарство и инф.

Физиотерапеутски
техничар

1.

Медицинска сестра
васп.

338

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Фармацеутски техничар

66

Р.
БР.

Медицинска сестра – тех

70

УКУПНО

Медицинска сестра
васп.

66

ДРУГИ РАЗРЕД

Зубни техничар

Фармацеутски техничар

68

Kозметички техничар

Медицинска сестра – тех

ПРВИ РАЗРЕД

/

105

105

105

70

70

70

9.

Кинезиологија

/

10.

Здравствена нега и
рехабилитација

68

/

68

11.

Морфологија зуба

99

/

99

12.

Фиксна протетика

/

210

175

175

13.

Предузетништво

/

70

70

70

280

833

УКУПНО
ЧАСОВА

99

136

99

105

66

165

105

Годишњи план рада школе

238

70

175
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РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

УКУПНО
ГОДИШЊЕ

Ортодонтски
апарати

УКУПНО

5.

140

60

140

90

90

230

150

465

120

120

60

60

150

315
120

/

60

/

6.

Козметологија

7.

Кинезиологија

90

8.

Масажа

60

9.

Основи клиничке
медицине

30

10.

Физикална
терапија

90

11.

Фармацеутска
технологија

12.

Зубни техничар

Васпитање и нега
деце

60

Kозметички
техничар

4.

175

60

Медицинска
сестра васп.

Фиксна протетика

Фармацеутски
техничар

3.

140

Медицинска сестра
– тех.

Педијатрија са
негом

/

УКУПНО

2.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Зубни техничар

Инфектологија са
негом

Физиотерапеутски
техничар

1.

Медицинска
сестра васп.

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Фармацеутски
техничар

Р.
БР.

Медицинска сестра
– тех.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

64

56

60

56

120

99

99

84

90

84

183

Фармакогнозија са
фитотерапијом

33

33

/

33

13.

Фармацеутска
хем. са
аналитиком лекова

66

66

56

122

14.

Тотална протеза

150

325

15.

Парцијална
протеза

150

150

16.

Дечија
психологија

/

35

17.

Здравствена нега

18.

Естетска нега

160

19.

Предузетништво

/

20.

Музичко
васпитање деце
раног узраста

/

21.

Физикална
медицина
УКУПНО
ЧАСОВА

175

56

175
150

35

35

240

240

64

240

198

315

288

300

60

56

600

840

90

/

160

60

176

176

30

30

/

64

163
2

3023

30

64

350

1391

360

252

300

360

Укупно часова вежби од ПРВОГ до ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА има 4497.

Годишњи план рада школе
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3. 4. 3. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ГОДИШЊИ ФОНГ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И
РАЗРЕДИМА И РАЗРЕДИМА ЗА ВЕЖБЕ У БЛОКУ

РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

УКУПНО

УКУПНО
ГОДИШЊЕ

Зубни техничар

Физиотерапеутски
техничар

240

Медицинска сестра
васп.

60

Фармацеутски
техничар

60

Медицинска сестра
– тех

60

УКУПНО

60

Зубни техничар

Прва помоћ

ДРУГИ РАЗРЕД

Kозметички
техничар

1.

Медицинска сестра
васп.

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Фармацеутски
техничар

Р.
БР.

Медицинска сестра
– тех

ПРВИ РАЗРЕД

/

240

60

60

2.

Здрав. нега

/

3.

Фармацеутска
технологија

/

60

60

60

4.

Фармакогнозија са
фитотерапијом

/

30

30

30

60

60

5.

Масажа

6.

Фиксна протетика

7.

Ликовна култура

30

8.

Фармацеутско
технолошлке
опреације и
поступци

30

9.

Музичка култура

10.

Морфологија зуба

11.

Здравствена нега
раног узраста
УКУПНО
ЧАСОВА

60

/

30

60

/
30

30

30
30

120

35

90

120

60

90

/

90

30

/

30

30

/

30

30

/

30

60

95

445

900

35

35
90

60

455

Годишњи план рада школе

60
60

90

60

60

175
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РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

3.

Фармакогнозија са
фитотерапијом

6.

Васпитање и нега
деце

30

30

5.

Педијатрија са н

30

30

6.

90

Козметологија

9.

450

/

30

60

60

90

30

30

60

/

30

30

30

/

30

УКУПНО

240

120

30

30

60

8.

30

210

210

Масажа

Тотална протеза

/

30

Физикална
терапија
7.

УКУПНО
ГОДИШЊЕ

Здрав. нега

УКУПНО

2.

30

Естетска нега
Кинезиологија

30

30

/

30

60

60

/

60

60

Дерматологија са
негом
10.

Ортодонтски
апарати

11.

Фиксна протетика

30

30

/

60

60

60

30

30

30

60

Парцијална
протеза
12.

Броматологија са
дијететиком

13.

Фармацеутска
технологија

14.

Фармацеутска
хемија са
аналитиком лекова

15.

Прва помоћ

16.

Основи клиничке
медицине
УКУПНО
ЧАСОВА

Зубни техничар

Физикална
медицина

Kозметички
техничар

1.

Медицинска сестра
васп.

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Фармацеутски
техничар

Р.
БР.

Медицинска сестра
– тех.

ЧЕТВРИ РАЗРЕД
Зубни техничар

Физиотерапеутски
техничар

Медицинска сестра
васп.

Фармацеутски
техничар

Медицинска сестра
– тех.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

30

/

30

30

30

60

60

120

120

180

30

30

30

30

60

30

30

/

30

660

1260

/

120

60

150

30

30

30

210

30

60

600

120

120

120

120

120

Укупно часова у блоку од ПРВОГ до ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА има 2160.

Годишњи план рада школе
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3.4. 4. С ТРУКТУРА УЧЕНИКА ПРЕМА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА И ИЗБОРНИМ ПРЕМЕТИМА
(ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА )
Језик
Грађанско
васпитање
Разред

I1

Број ученика

Ж

М

28

1

укупн
о

I2

29
Ж

М

21

8

укупн
о

I3

29
Ж

М

26

4

укупн
о

I4

30
Ж

М

28

1

укупн
о

I5

Светлана
Букумира
Мирјана
Костић Чолић
Љиљана
Петошевић

Енгл.

м

ж

9

1

19

10
18

6

Ж

М
12

30
Ж

М

121

26

ж

Итал.

м

ж

Ж

М

Ж

16

1

12

-

17
2

11

8

18

-

12
1

12
3

13

11
1

-

-

-

19

-

-

-

5

-

М

м

5
3

9

м

3

24
15

Фран.

19

-

18
1

21

6
-

16

5

3

24
1

12

-

Ана Ерац
10

18

147

Нем.

ж

29

укупн
о

укупн
о

Разредни
старешина

Верска настава

Јасмина
Стојановић

9

19
6

9

15
60

6

15
17

77

-

61

-

-

9

70

Годишњи план рада школе

-

17
-

7

12
7

11

14

52

16
13

65

5

68

13
82
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Језик
Грађанско
васпитање
Разре
д

II1

Број ученика

Ж

М

26

5

укупн
о

II2

31
Ж

М

23

6

укупн
о

II3

29
Ж

М

29

1

укупн
о

II4

30
Ж

М

21

9

укупн
о

II5

30
Ж

М

16

1

укупн
о

укупн
о

31
Ж

М

115

35
151

Разредни
старешина

Енгл.

Нем.

ж

м

ж

Јелена
Вељовић

15

3

11

Маријана
Рачић

14

Марина
Новаковић

15

Александар
Думић

18

Ана
Миљевић

9

18

2

Итал.

ж

м

ж

м

/

/

/

/

Ж

М

Ж

9

4

17

/

9

20

/

14

15

/

/

/

6

1

3

23

/

/

/

/

18

/

/

/

/

1

11
5

8

4

/

/

/

/

7

12
7

9

8

14
13

57

10

18
6

44

5

22
/

13

13
22

17

19
4

7

18
1

19

7
9

1

7

15
5

М

13

9
/

94

м

13
6

71

Фран.

Верска настава

/

/
/

Годишњи план рада школе

/

/
/

55

17
17

72

60

19
79

53
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Језик
Грађанско
васпитање
Разред

III1

Број ученика

Ж

М

21

8

укупно

III2

29
Ж

М

25

4

укупно

III3

М

29

1

ж

м

ж

14

7

5

21
14

Јасна Зарев

М

19

12

Соња Илић

31
М

24

6

Сања
Петровић

30
М

118

32

150

1

-

37

-

-

-

45

Годишњи план рада школе

6

22

2
13

1

7

-

11

7
4

8

8

10

16
2

14

12

/
/

11

15
/

/

2

23
/

/

16

16

/

3
29

10

/
/

16

2

14

-

/

3

8

11

2

3

М

13

-

8
2

Ж

-

6

М

1

4

Ж
м

-

4
4

3

ж

2

5

21
86

-

12
4

65

1

8

22

Ж

2

11
6

18

м

2

11

11

Ж

1

Итал.

ж

11
1

5

м

10

15

Ж

Фран.

6
2

14

30

укупно

укупно

Горица
Радичевић

Нем.

16

Ж

укупно

III5

Мира
Белопавлов
ић

Енгл.

29

укупно

III4

Разредни
старешина

Верска настава

68

18

11
79

4

50

21
71

54

Медицинска шкoла Краљево

Језик
Грађанско
васпитање
Разред

Број ученика

Разредни
старешина

Енгл.

Нем.

Фран.

Итал.
Ж

ж

IV1

Ж

М

26

6

укупно

IV2

32
Ж

М

28

2

укупно

IV3

30
Ж

М

33

1

укупно

IV4

34
Ж

М

27

укупно

IV5

27
Ж

М

15

12

укупно

27
Ж

М

129

21

укупно

Весна
Божовић

6

Ђорђе
Симић

15

Оливера
Ђуровић

17

Мина
Миљаковћ

18

Данијела
Кужић

10

м

ж

м

16

6

6
2

7

3

-

-

-

8

3

-

15

7

37

73

1

12
49

2

-

12

1
13

1

19

18

/
18

-

8

-

19
-

2

26

6

16

7

-

24

17
23
1

15

-

4

М

17
-

-

2

8

16

-

2

Ж

9
-

5
5

9

1

5
4

5

-

8

4
18

-

-

8

М

м

1

6
1

17

ж

1

6

7
7

150

м

3
-

17

66

ж

22

Верска настава

8
4

8

8

11

/

66

2

16

6

63

15

72

78

Грађанско
васпитање

Верска настава

Језик

Разред

укупно

Број ученика

Ж

М

483

115

598

Разредни
старешина

Енгл.

Нем.

Фран.

Итал.

ж

м

ж

м

ж

м

268

63

156

43

52

13

331

199

65

Годишњи план рада школе

ж

Ж

М

Ж

278

52

199

М

м

6
6

330

72
271

55

Медицинска шкoла Краљево

3. 4. 5. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборни наставни предмети и фонд часова по разредима
за III и IV разред школске 2020/2021.године

Изборни наставни
предмет

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

Укупно

Верска настава

33-35

34-35

30-35

28-30

125-135

Грађанско васпитање

33-35

34-35

30-35

28-30

125-135

Биологија (одабране
теме)

60-66

Хемија (изборни
предмет)

60-66

60-66

60

120-126

60

Култура тела

60
60

60

56

56

Историја
Изабрана поглавља
математике

Годишњи план рада школе

56

Милица
Милетић

10

1

1

2

10

1

1

2

10

1

1

2

3

0.25

2

10

1

1

1

10

2

5

1

1

1

2

0,5

1

0,25

0,25

1

1

1

40

1760
100%

1

2

1

40

1760
99%

1

1

1

40

1760
100%

12,25

539
33 %

1

40

1760
100%

1

22

968
55%

4

176
11%

22

968
55%

36

1584
85%

8

352
20,50%

Српски ј. и књиж.

Мина
Мљаковић

20

2

1

Српски ј. и књиж.

Љиљана
Ракић

6

2

1

Српски ј. и књиж.

Весна
Милетић

20

2

1

1

Енглески ј.

Оливера
Косанић

1

Енглески ј.

Александра
Вулевић
Енглески ј.

Ружица
Каличанин

10

1

2

5

1

1

16

2

2

9

1

1

1

2

0.5

0.5

1

1

1

2

Латински ј.

Марија
Цветаноски

1

1

Немачки ј.

Александра
Ћировић

4

Укупно
сати и
проценат
годишње

1

Укупно
часова

1

Менторски
рад

1

Руковођење
стручним
активом
Рад у
тимовима и
комисијама

Вођење
педагошке
домументац
ије

Стручно
усавршавање

Рад у
сручним
органима

Припрема за
наставу

2

20

2

Подршка
ученицима
преко Веб
алата
Такмичења

Припремна
настава

Секција

Старешинст
во

Допунски
бблоку
рад

Додатни рад

20

Дежурство у
школи

Српски језик
и књижев.

Сарадња са
родитељима

Јелена
Вељовић

Теорија,
везбе и
вежбе у
30+15

Име,
презиме,
предмет

3. 4. 6. ПОДЕЛА РАДА НА НАСТАВНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Медицинска шкoла Краљево

Француски ј.

Марина
Максимовић

20

2

2

10

1

1

2

2

2

10

1

1

1

1

1

4

0,5

0,5

2

10

1

1

1

1

3

0,5

0.25

0,25

2

10

1

1

1

8

1

4

0.5

0.5

4

1

2

0,25

0,25

4

1

2

0,25

0,25

2

9

1

1

40

1760
100%

40

1760
100%

16

704
44%

40

1760
100%

12

528
30%

Мат. и инф.

Јелена Видић
Мат. и инф.

Ђорђе
Миљаковић

20

2

8

1

1
1

1

математика

Марина
Траиловић

20

2

1

1

1

физика

Мирослав
Цветић

6

1

физика

Маријана
Рачић

20

2

1

1

1

40

1760
100%

1

1

16

704
40%

8

880
18,5%

1

8,5

880
18,5%

2

35

1540
85%

хемија

Јелена
Вукосављевић
Аналит.хемија

Данијела
Петровић
хемија

Јасна
Чкаловски
хемија

Мирјана
Вучковић

17

1

1

1

Биологија и грађ.

Годишњи план рада школе

58

0,5

0.25

0.25

4

1

2

0.25

0.25

1

10

2

5

0.5

0.5

1

6

1

3

0.50

0.50

1

1

0,25

0.5

0.25

0.25

12

2

6

1

1

10

1

5

0.50

0.50

4

0,50

2

0.25

0.25

24

1408
60%

8,50

374
18,50%

20

880
50%

12

528
27,5%

2

88
5%

1

24

1034
58%

1

20

880
50%

8

352
18,5%

14

616
30%

1

биологија

Верица Жгела
Устав,грађанско

Гордана
Тришовић
Социологија и
соц. са прав. грађ.

Слободан
Ђерашевић
Филизофија и мед.
етика

Весна
Драгојевић

1

Медицинска етика

Ивана
Бошковић

1

Психологија

Дејан Крунић
историја

Милан
Вучетић

2
1

историја

Марија
Павловић

7

3

1

0.50

0.50

1

1

Ликовна умет.

Годишњи план рада школе

Укупно
сати и
проценат
годишње

Укупно
часова

1

6

Менторски
рад

0,5

1

Руковођење
стручним
активом
Рад у
тимовима и
комисијама

Вођење
педагошке
домументац
ије

Стручно
усавршавање

Рад у
сручним
органима

Припрема за
наставу

Подршка
ученицима
преко Веб
алата
Такмичења

Припремна
настава

Секција

Допунски
бблоку
рад

Додатни рад

Старешинст
во

2

Дежурство у
школи

12

Сарадња са
родитељима

Данијела
Кужић

Теорија,
везбе и
вежбе у
30+15

Име,
презиме,
предмет

Медицинска шкoла Краљево

59

Јелена
Столић

1

3

0.5

0.5

1

12

435
24,75%

6

1

3

0,5

0,5

1

12

528
30%

4

0,5

2

0,5

1

8

352
20%

12

2

6

0,5

0,5

2

24

1056
60%

12

2

6

1

1

2

24

1056
60%

2

7

0,25

0,25

28

1232
74%

0,50

1

0,25

0,25

4

176
10%

2

6

1

1

24

1056
60%

10

1

1

40

1760
100%

12

528
30%

6

Музичка култура

Маја
Вилимоновић
географија

Марија
Дамљановић
географија

Љубинко
Јовановић

1

Физичко васп.

Љубодраг
Симић
Физичко васп.

Ђорђе Симић
Физичко васп.

Живко
Бодражић

Укупно
сати и
проценат
годишње

Укупно
часова

Менторски
рад

Руковођење
стручним
активом
Рад у
тимовима и
комисијама

Дежурство у
школи

Сарадња са
родитељима

Вођење
педагошке
домументац
ије

Стручно
усавршавање

Рад у
сручним
органима

Припрема за
наставу

Подршка
ученицима
преко Веб
алата
Такмичења

Припремна
настава

Секција

Старешинст
во

Допунски
бблоку
рад

Додатни рад

Теорија,
везбе и
вежбе у
30+15

Име,
презиме,
предмет

Медицинска шкoла Краљево

14

2

2

0,25

0,25

2

1

1

Култура тела

Филип Кушић
Патологија,
патофизиолог.
фармакологија

Горица
Радичевић

12

2

20

2

2

6

1

3

2

1

1

1

1

Стручни предмети

Ана Ашујић
Стручни предмети

Годишњи план рада школе

2

60

Медицинска шкoла Краљево

Немања
Карапанџић
Анатомија,
физикална
медицина

Александар
Думић
Стручни пред.
физиотерапеут

14

2

7

1

1

1

2

28

1232
70%

24

2

1

8

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

40

1760
100%

24

2

1

8

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

40

1760
100%

4

0,50

2

0,25

0,25

8

352
18%

24

2

8

1

1

1

40

1760
100%

2

8

0,25

0,25

0,25

12

1

4

0,5

0,5

6

1

2

Соња Илић
Стручни пред.
физиотерапеут

Предраг
Премовић
Стручни пред.
физиотерапеут

Милица
Богдановић
Стручни пред.
физиотерапеут

1

2

1

Ана Ерац
Стр. предмет.
козм техн.

24

2

0,25

2

1

40

1760
100%

1

1

20

880
50%

10

440
24%

Ана Зечевић
Стр. предмет.
козм техн.

Јована
Благојевић
Стр. предмет.
козм техн.

Годишњи план рада школе

2

61

Медицинска шкoла Краљево

Стручни предмети
фармацеут

Мирјана
Чолић
Стр.пред.
фармацеут

Ана
Филиповић
Стручни предмети
фармацеут

Александра
Младеновић
Стручни предмети
фармацеут

24

2

8

1

1

1

2

8

0,5

0,5

1

24

2

8

1

1

1

2

24

2

8

1

1

1

2

16

2

6

0,5

0,5

24

2

2

1

1

40

1760
100%

1

40

1760
100%

1

40

1760
100%

40

1760
100%

28

1232
68%

1

1760
100%

24

2

1

2

7

0,5

0,5

0.5

0.5

1

1

40

1760
100%

24

2

1

2

7

0,5

0,5

0.5

0.5

1

1

40

1760
100%

Укупно
часова

40

Менторски
рад

1

Руковођење
стручним
активом
Рад у
тимовима и
комисијама

1

Вођење
педагошке
домументац
ије

0.5

Рад у
сручним
органима

0.5

Припрема за
наставу

0,5

Подршка
ученицима
преко Веб
алата
Такмичења

0,5

Припремна
настава

7

Секција

2

Старешинст
во

1

Допунски
бблоку
рад

2

Додатни рад

Дежурство у
школи

1

Сарадња са
родитељима

2

24

Теорија,
везбе и
вежбе у
30+15

Име,
презиме,
предмет

Стручни предмети
фармацеут

Стручно
усавршавање

Миљан Пешић

Ана Миљевић
Стручни предмети
Зубни техничар

Сања
Петровић
Стручни предмети
Зубни техничар

Јасмина
Јовановић
Анат. и физиол.,
хигијена са здрав.
васп.стручн.
предмети

Годишњи план рада школе

62

Укупно
сати и
проценат
годишње

Невенка
Миловановић

Медицинска шкoла Краљево

Стручни предмети
Зубни техничар

Александра
Миличић

1

40

1760
100%

40

1760
100%

1

40

1760
100%

1

1

40

1760
100%

1

1

1

40

1760
100%

1

1

1

40

1760
100%

24

1

2

8

1

1

1

1

24

1

2

8

1

1

2

8

1

1

1

1

1

24

2

8

1

1

1

1

24

2

8

1

1

1

24

2

8

1

1

1

2

1

Фиксна протетика

Новаковић
Марина
здр.неге+грађ.вас+
васп. и нега
деце+предш.пед

Љиљана
Петошевић

22

2

Здравствена нега

Гордана
Виријевић
Здравствена нега

Снежана
Миросавић

8

1

2

8

0,5

2

8

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

Укупно
часова

1

Менторски
рад

1

Вођење
педагошке
домументац
ије

1

1

Руковођење
стручним
активом
Рад у
тимовима и
комисијама

Стручно
усавршавање

Рад у
сручним
органима

Припрема за
наставу

2

Дежурство у
школи

1

Подршка
ученицима
преко Веб
алата
Такмичења

Припремна
настава

Секција

Старешинст
во

Допунски
бблоку
рад

Додатни рад

24

Сарадња са
родитељима

Рончевић
Драгана

Теорија,
везбе и
вежбе у
30+15

Име,
презиме,
предмет

Здравствена нега

40

1760
100%

40

1760
100%

40

1760
100%

Здравствена нега

Белопавловић
Мира

24

2

24

2

1

Здравствена нега

Оливера
Ђуровић
Здравствена
нега

1

Годишњи план рада школе

63

Укупно
сати и
проценат
годишње

Марија
Васковић

Медицинска шкoла Краљево

Светлана
Букумира

24

2

2

8

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

40

1760
100%

24

2

2

8

0.5

0.5

0.5

0,5

1

1

40

1760
100%

24

2

2

8

0.5

0.5

0.5

0,5

1

40

1760
100%

14

2

6

1

1

24

1056
60%

16

1

4

0,5

0,5

2

25

1100
63%

5

0,5

2,5

0,25

0,25

1

10

440
22,5%

Здравствена нега

Јасна Зарев
Здравствена нега

Весна
Божовић

1

Здравствена нега

Стефан
Милошевски
веронаука

Славица
Марковић

1

предузетништво

Aлександра
Кљајевић

Годишњи план рада школе

64

3. 5. ВРСТЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Планирање и непосредно припремање наставника и стручних сарадника за
образовно- васпитни рад у школској 2020/2021. године вршиће се кроз:
На основу чл. 6 и чл. 10/22 Закона о средњем образовању и васпитању и на основу
Правилника о педагошкој норми свих облика образовно васпитног рада наставника и
стручних сарадника у средњој школи (Сл.гл. 1/92, 23/97. 2/00) у поглављу Планирање и
непосредно припремање наставника за образовно-васпитни рад, наставник врши глобално
и оперативно планирање и непосредно припремање за час:
 глобално (годишње) планирање са бројем наставних тема и бројем часова по
темама распоређених за обраду, утврђивање, кабинетско и практично вежбање са јасно
дефинисаним циљем, исходима по темама, наведеном наставном ситуацијом;
 оперативно планирање које обухвата дидактичко-методичку разраду наставних
тема на наставне јединице, избор наставних метода, наставних средстава и облика рада,
иновације, корелације и евалуација;
 непосредно припремање обавеза је сваког наствника и подразумева израду
писане припреме која преставља дидактичко-методичку структуру часа. Основни задатак
припреме је да се планира организација часа и што конкретније предвиде активности у
односу наставника и ученика уз уважавање одређених педагошких принципа рада;
Сваки наставник је дужан да у оквиру свог стручног већа узме учешће у процесу
самовредновања рада школе анализом образовно-васпитног рада у оквиру свог предмета
личним и професионалним усавршавањем
Сваки наставник и стручни сарадник је у обавези да на основу свог решења
испланира ваннаставне активности
Рок израде и предаје годишњих и оперативних планова рада прецизиран је на
Наставничком већу. Планови директора и стручних сарадника су саствни део Годишњег
плана рада школе.

Медицинска шкoла Краљево

3. 5. 1. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА
Додатни образовно - васпитни рад
Додатни образовно - васпитни рад биће оранизован за ученике који са изузетним
успехом савлађују програмске садржаје и показују посебно интересовање за
продубљивањем и проширивањем знања и вештина из области наставе. Овим видом
наставе тежиће се развијању самосталности и креативности ученика. Обзиром на карактер
и функцију додатног рада наставник ће препоручити најразноврсније облике, методе и
поступке рада који ће ученицима омогућити да њихове креативне способности дођу до
пуног изражаја (индивидуални и групни облик рада, проблемска и индивидуализована
настава и сл.). Идентификација ових ученика ће се такође обавити до краја септембра (из
истих разлога као и за допунски рад - упознавање основних карактеристика за које је
потребно време).
Допунски образовно - васпитни рад
Допунски образовно – васпитни рад биће реализован за ученике који теже
савладавају програмске садржаје појединих наставних предмета или неких њихових
делова.
Допунска настава биће уведена чим се укаже потреба (до краја септембра),
односно када буду стечени педагошки услови за евидентирање ученика за ову врсту
наставе, а за то је потребно време (упознавање). Из тих разлога се и предлаже крај
септембра.
Допунска настава биће реализована за све наставне предмете за које ученици имају
потребе. Водиће се уредна евиденција о броју одржаних часова и реализованих часова.
Настојаће се да у овом виду образовно – васпитни рад дођу до изражаја индивидуална
својства и карактеристике идентификованих ученика уважавајући наведене узроке
неуспеха и заостајања у раду, то јест да нису успешно савладали градиво у редовној
настави. Број часова допунске, додатне наставе и припреме ученика за такмичење налази
се у структури о 40-о часовној радној недељи која је саставни део Годишњег плана рада.
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3. 5. 2. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Матурски испит
Испити се рализују сходно Правилнику о организацији, садржају и начину
полагања матурског испита у стручним школама који је донет од стране надлежног
Министарства. У школи постоје Правилници који јасно дефинишу начин полагања
матурског испита.
За ученике се организује припремна настава која износи 5% од укупног годишњег
фонда за одређени предмет.

3. 6. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО ПРИПРАВНИКА И ПРОВЕРА
САВЛАДАНОСТИ ПРОГРАМА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

3. 6. 1. ЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ
У складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и сртучних
сарадника. Сл. гласник РС бр. 22. од 08/03.2005. године Школа је израдила план и програм
увођења приправника у самостални васпитно-образовни рад.
Приправник у смислу члана 123. Закона о основама система образовања и
васпитања јесте лице које први пут у том својству заснива радни однос у установи, на
одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним временом и оспособљава
се за самосталан образовно-васпитни рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
савладивањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу.
Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа.
Ако у року од две године не положи стручни испит, престаје му радни однос.
Наставници и стручни сарадници који имају положени стручни испит стећи ће
лиценцу. Једном стечену Лиценцу наставници неће морати да продужавају нити да
обнављају.
У складу са чланом 24. прелазних и завршних одредаба Правилника о дозволи за
рад наставника, васпитача и стручних сарадника, пртиправника који је засновао радни
однос после 25. јуна 2003. године. а пре ступања на снагу овог правилника и који је
савладао програм за полагање стручног испита прописан Правилником о полагању стручно
испита приправника (Просветни гласник број 4/93 и 1/99) признаје се тај програм као
савладан програм увођења у посао ако школа претходно изврши проверу савладаности
програма сходан члану 10.
Наставник и стручни сарадник са оствареним радним стажом ван установе нема
својство приправника, али се уводи у посао и полаже испит за лиценцу као и приправник.
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3. 6. 2. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА У НАСТАВИ
За ментора се одређује истакнути наставник који има лиценцу, једно од
прописаних звања или најмање 5 година радног искуства у области васпитања и
образовања.
Одређује га директор школе решењем, на основу прибављеног мишљења од
стручног већа за област предмета, од дана пријема приправника у радни однос. Директор
може да одреди за ментора наставника из друге установе исте врсте ако у установи нема
одговарајућег лица. Улога ментора је у оспособљавању приправника за самостално
извођење васпитно-образовног рада.
Ментор уводи у посао приправника пружањем помоћи у припремању и извођењу
образовно-васпитног рада, присуствовање образовно-васпитном раду у трајању најмање 12
часова приправничког стажа, анализирањем образовно васпитног рада у циљу праћења
напредовања приправника и пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности
програма.
Током приправничког стажа приправник је у обавези да присуствује настави
ментора, а и других наставника, по препоруци ментора, у трајању од најмање 12 часова.
Ментор подноси извештај деректору о оспособљености приправника за самостално
извођење васпитно образовног рада.

3. 6. 3. НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИПРАВНИКА И МЕНТОРА
На основу „Водича за праћење наставника приправника“, приправник и ментор су
у обавези да воде следећу педагошку документацију:
Приправник:
― сачињава годишњи и оперативни план рада
― израђује припрему за час
― води евиденцију програма сарадње са: директором, правном и педагошкопсихолошком службом
― прати артикулацију наставног часа и примену наставних облика, метода и
средстава на часу код ментора и старијих колега
― води дневник рефлексије.
Ментор је у обавези да води евиденцију о раду приправника која садржи податке о
временском периоду у коме је радио са приправником, темама и времену посећених часова,
запажањима о раду приправника у савладавања програма, препорукама за унапређивање
васпитно-образовног рада и оцене поступања приправника по датим препорукама. Провера
савладаности програма увођења приправника остварује се након годину дана рада
извођењем и одбраном часа наставника у школи, као и приказом и одбраном активности
стручног сарадника у школи. Комисију за проверу савладаности програма образује
директор школе решењем.
Годишњи план рада школе
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Провера се врши у седишту установе у којој је приправник запослен. Комисија се
састоји од најмање 3 члана:
1. Директор као председник комисије
2. Члан стручног већа за област предмета
3. Школски педагог или психолог, односно оба ако их школа има.
За стручног сарадника приправника комисију чине:
1. Директор као председник комисије
2. Стручни сарадник друге установе исте врсте
3. Представник васпитно –образовног, наставничког или педагошког већа.
Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери
свладаности програма.
Оцену о савладаности програма даје комисија у пуном саставу у писаној форми у виду
извештаја који садржи:
― основне податке о приправнику
― тему одговарајућег облика васпитно
- образовног рада
― оцену савладаности програма („у потпуности савладао“ и „делимично
савладао“).
Кад приправник делимично савлада програм комисија даје препоруку ментору
и приправнику за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма.
Приправник који је у потпуности савладао програм стиче право за полагање лиценце.

3. 6. 4. СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Испит за стицање лиценце обавља се пред комисијом коју образује министар
просвете. Испит се полаже у једном дану и састоји се од писменог и усменог дела испита.
Писмени део обухвата припрему часа за наставника, односно припрему есеја за стручног
сарадника. На усменом делу испита проверавају се : Угоститељско - туристичка школа са
домом ученика Годишњи план рада 60 ― знања, вештине способности за самостално
извођење одговарајућег облика образовно-васпитног рада и методике струке у установи
које одреди министар извоћењем часа и разговором кандидата са комисијом и одржаном
часу, ― оспособљеност за решавање конкретних ситуацијиу педагошкој пракси, ―
познавање прописа из области образовања и васпитања, ― педагогија и психологија, ако на
основним студијима кандидат није имао наведене предмете, Упех на испиту оцењује се са
„положио“ или „није положио“. Комисија оцењујње сваки део испита. Ако кандидат не
положи део испита упућује се на поновно полагање тог дела испита у року од 30 дана. Ако
не положи два дела испита полаже након 60 дана, ако не положи испит у целини полаже
након 90 дана. Евиденција о испиту за лиценцу води се у Министарству и трајно се чува.
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3. 7. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
3. 7. 1. ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈА
Према препоруци Министарства просвете науке и технолошког развоја планиране
стручне посете наставника и ученика као и екскурзије се планирају на пролеће 2021. год. у
складу са епидемиолошком ситуацијом. У складу са тим план одржавања екскурзије биће
накнадно стављен у Годишњи план рада школе.
Планиране стручне посете наставника и ученика (које ће се реализовати у складу
са епидемиолошком ситуацијом):
Клинички центар Ниш
ВМА
Центар за заштиту одојчади, деце и омладине
Центар за смештај одраслих лица
Фабрика лекова „Хемофарм“ из Вршца
„Вода Врњци“ у Врњачкој Бањи
Посета медицинској лабораторији опште болнице „Студеница“ Краљево из предмета Медицинска
биохемијаФармацеутски факултет у Крагујевцу
Расадник „Чистоћа“
Медицинска школа „Сестре Нинковић“ Крагујевац и Клиничком центру Крагујевац
Фабрика за прераду кафе „DONCAFE“
Ботаничка башта „Јевремовац“ Београд
Сајам спорта Београд
Сајам књига
Фестивал науке
Међународни сајам образовања Београд
Културне установе Београда (Народно позориште, Коларчева задужбина, Београдска филхармонија)
Музеј „Никола Тесла“ Београд
Манифестација „Мај месец математике“ Гимназија Краљево
Презентација „Дигитална Студеница“
Археолошки парк-Limenas park-Viminacijum Adventure
Научно образовно-културни центар „Вук Карађић“ Тршић
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3. 7. 2. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
*Активноси и план рада зависе од епидемиолошке ситуације.
Културна и јавна делатност школе оствариваће се целокупном организацијом
образовно-васпитног рада, режимом живота школе, а у складу са интересима, потребама и
могућностима наше средине. У оквиру ове делатности обележиће се следећи догађај:
прослава дана Светог Саве
прослава Дана школе
организација матурског плеса
посета Спомен парку
посета изложбама, биоскопским пројекцијама и позоришним представама
промоција школе (фестивал науке, сајам образовања).

-

Носиоци

Начин
реализац.

Време

1.

Организовано
коришћење
програма
библиотеке,
позоришта,
музеја,
спортских
центара,
биоскопа...

Приредбе,
јавни
наступи,
такмичења,
књижевни и
литерарни
скупови

По
програму
установа са
којима
сарађује
Школа и
календару
такмичења.

2.

Укључивање у
акције Црвеног
крста

Добровољно
давање крви и
друге
хуманитарне
активности

3.

Организовање
међушколске
сарадње

4.

Организовање
планираних
такмичења

Р.Б.

Активност

Место
активности

Школа и
установе
културе и
спортски
терени

Одељењске
старешине,
стручна већа
српског језика
и
књижевности
и друштвених
наука

Током
године.

Школа, град

Одељењске
старешине и
чланови
секције
Црвеног крста

Кроз посете

Током
године

Град, Србија

Ученички
парламент

Учешћем
ученика на
наведеним
такмичењима

По
утврђеном
календару

По утврђеном
календару

Наставници
задужени за
такмичења
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5.

Обележавање
Дана Светог
Саве свечано и
радно

Обележавање
Дана Школе
6.
(свечано и
радно)

7.

Организовање
матурских
свечаности

Посебно
сачињеним
плановима

27. јануар
2021.
године

Школа

Директор,
стручна већа
српског језика
и књижевност,
ликовне
културе и
музичког в.,
ученици.
Директор,
стручна већа
српског језика
и књижевност,
ликовне
културе и
музичког
васпитања,
ученици.

Посебно
сачињеним
плановима

12. мај
2021.
године

Школа

Матурски
плес,

мај 2021.

Трг

матурско вече
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3. 7. 3. УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА
*Учешће школе на такмичењима зависи од епидемиолошке ситуације.
Као и сваке године, школа ће узети учешће на такмичењима. Такмичења ће бити из
општеобразовних и стручних предмета на школском, окружном и републичком нивоу,
зависно од пласмана ученика.
Такмичења из општеобразовних
предмета:
- биологија,
- енглески језик,
- физичко васпитање,
- историја,
- математика.

Такмичења из стручних предмета:
- здравствена нега
- прва помоћ
- зубна техника
- анатомија и физиологија

Ред.
број

Назив
предмета

Фонд
часова

Задужени наставник

Време

Место

1.

Историја

1

Наставници историје

По утврђеном
распореду

школа

2.

Математика
3.и 4.раз.

1

Наставници
математике

По утврђеном
распореду

школа

3.

Анатомија и
физиологија

1

Наставник анатомије

По утврђеном
распореду

школа

4.

Здравствена
нега

1

В. Божовић
Ј. Зарев

По утврђеном
распореду

школа

5

Спортска
такмичења

2

Љ.Јовановић

По утврђеном
распореду

Фискултурна
сала и терени

6.

Фиксна
протетика

1

С.Петровић
А. Миличић

По утврђеном
распореду

школа

7.

Страни језици

1

Весна Милетић
Оливера Косанић

По утврђеном
распореду

школа

8.

Српски језик и
рецитатори

2

М.Милетић
Ј.Вељовић

По утврђеном
распореду

школа

9.

Прва помоћ

3

С. Букумира
О. Ђуровић

По утврђеном
распореду

школа

10.

Музичка
уметност

Јелена Столић

Мај месец

Нови Београд
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Спортска такмичења:
- стони тенис
- атлетика
- футсал
- џудо
- шах
- кошарка
- стрељаштво

-

пливање
рукомет
одбојка
спорска гимнастика
карате

Календар такмичења није достављен,од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, до тренутка штампања годишњег плана рада школе.

3. 7. 4. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Слободне активности ученика биће организоване са циљем да се испољена
интересовања ученика задовоље, а њихове склоности и способности даље усмеравају и
развијају. Путем ове врсте активности биће реализовани следећи васпитни задаци:
1. Развијање самоиницијативне и стваралачке способности ученика у областима за
које имају посебна интересовања и склоности
2. Оспособити их да самостално организују слободно време уз максимално
коришћење стваралаштва
3. Оспособити их за међусобну сарадњу у колективу
4. Упознати их са подручјем рада у оквиру одабране професије за коју се
интересују.
Програм слободних активности ученика биће реализован кроз рад секција. У рад
слободних активности биће укључени ученици према личном интересовању, склоности и
жељама за поједине наставне предмете, или подручја.
Испуњавањем овог основног услова створиће се основа за реализацију следећих
задатака у раду поменутих активности:
 Слободан избор садржаја рада који ће ученици бирати у сарадњи са наставником
који води одерђену слободну активност
 Слободне активности ученика пружаће веће могућности за стално освежавање
знања најновијим променама у развоју науке, технике, као и у општедруштвеном развоју.
 Слободне активности пружаће могућност за већу самосталност у раду и
руковођењу у одређеној научној области.
 Слободне активности ученика пружаће могућности повезивања учења са
практичним радом и тако омогућити функционалну примену стечених знања.
 Секције ће бити укључене у различите видове такмичења, смотре и др.
 О раду слободних активности водиће се уредна евиденција и вршиће се анализа
степена реализације програма рада.

Медицинска шкoла Краљево

Конституисање слободних активности (секција) извршиће се у току септембра
месеца (испољавање интересовања и жеља ученика).
За сваки облик ове активности биће сачињен програм рада. Годишњим планом
рада одређују се наставници који ће одржавати слободне ваннаставне активности према
интересовањима ученика.

р.бр.

секција

место

време

б.час.

1.

Драмска секција

школа, предшколска
установа, здравствени
центар, биоскоп

новембармај

2.

Новинарска секција

школа

новембармај

3.

Литерарна секција

школа, библиотека

новембармај

Милица Милетић

4.

Рецитаторска секција

Школа,такмичење

новембармај

Љиља Ракић

5.

Секција за лековито
биље и фитотерапију

школа

септембарјуни

М. Костић Чолић

7.

Музичка секција

школа, галерије, музеј

октобар-мај

1

М. Павловић
Ј. Столић

8.

Секција Црвеног крста

школа

септембарјуни

1

С. Миросавић
С. Букумира

9.

Спортске секције

школа

октобарјуни

2

Љ. Јовановић
Б. Љубичић

3

носиоци
Ј. Вељовић
Мина
Миљаковић

3. 7. 5. САРАДАЊА СА ПАРТНЕРСКИМ ШКОЛАМА И ФАКУЛТЕТИМА
Сарадња са школама које образују профиле из области здравства и социјалне
заштите. Остварује се кроз присуство директора школе, организатора практичне наставе и
наставника стручних предмета састанцима Заједнице медицинских школа Србије. Такође,
постоји међушколско такмичење из здравствене неге и прве помоћи.
Сарадња са основним школама на територији града Краљева у циљу
професионалне орјентације ученика основних школа, као и предавања и презентације
наших ученика у основним школама града.
Високим школама и факултетима. Ова сарадња је за сада једносмерна, јер велико
интересовање ових институција је у периоду лобирања за упис наших матураната на даље
школовање.
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3. 7. 6. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
Циљ
сарадње:
Подстицање
и
неговање
партнерског
односа
са
родитељима/старатељима ученика, заснованог на принципима међусобног разумевања,
поштовања и поверења зарад што бољег: когнитивног, афективног и психомоторичког
развоја ученика.

Бр
.

1.

Активност
Разматрање Год.плана
рада,упознавање са
основним законским
актима
школе,предлагање
представника род.у
Школски
одбор,упознавање
родитеља са улогом
Савета родитеља.

Начин реал.

Време

Место

Носиоци

Родитељски састанци

Септембар

Школа

Разредне
старешине,Директор,
педагог

2.

Помоћ родитељима у
остваривању васпитне
функције породице.

Родитељски састанци,
литература

Октобар

Школа

Разредне старешине
и стручни сарадник

3.

Анализа успеха и
дисциплине на
класификационим
периодима.

Родитељски
састанци,коришћење
података анализе за
одељење и школу.

Новембар,
Фебруар,
Април

Школа

Разредне старешине и
представници Савета
родитеља

4.

Едукација родитеља
на тему
исхране,болести
зависности,зависност
од „интернета“.

Едукативне
радионице,предавања
и дискусија

Март

Школа

Ученици,родитељи,
разредни старешина,
гост сарадник

5.

Самовредновање рада
школе.

Попуњавање
упитника и
упознавање са
резултатима

Април

Школа

Годишњи план рада школе
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3. 7. 7. ХУМАНИТАРНИ И ВОЛОНТЕРСКИ РАД
Хуманитарни и волонтерски рад ученика биће усмерен у циљу васпитања ученика
за добровољним радом, самостално у оквиру друштвено - организованих активности у
слободном времену, да доприносе стварању и унапређивању услова живота и рада у школи
и друштвеној заједници, и то путем следећих садржаја и облика рада:
-одржавање школског простора: уређење учионица, заједничких просторија
(степеништа, ходника, библиотеке, терена за физичко васпитање и спорт, фискултурна сала
итд.) неговање зеленила у школској згради и ван ње;
-уређивање и одржавање простора за одмор у згради и ван ње;
-украшавање школског простора за новогодишње и Ускршње празнике;
-прикупљање хуманитарене помоћи за оболелу децу на нивоу наше школе и града;
-прикупљање хуманитарне помоћи за децу ромске националности у оквиру
заједнице Рома;
-добровољно давалаштво крви у организацији Црвеног крста Краљево
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IV ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ
РАДА ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА
И УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ
4. 1. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор ће у току школске године свој рад заснивати на Закону о основама
система образовања и васпитања. Закону о средњој школи, Статуту школе и потребама за
обезбеђивање најоптималнијих услова за рад школе и успешно остваривање Годишњег
плана рада школе.
Школски одбор ће одржати најмање 6 редовних седница, а ванредне по потреби.
Чланови Школског одбора су:
1. Бранислав Тодоровић - представник локалне самоуправе,
2. Слађана Дугалић - представник локалне самоуправе,
3. Соња Мајсторовић- представник локалне самоуправе,
4. Соња Илић - представник Наставничког већа,
5. Мирјана Костић Чолић- представник Наставничког већа,
6. Светлана Букумира - представник Наставничког већа,
7. Снежана Недељковић- представник Савета родитеља,
8. Горан Вишњић - представник Савета родитеља,
9. Павле Игов - представник Савета родитеља,
10. Мила Ђорђевић – представник Ученичког парламента,
11. Јелена Николић - представник Ученичког парламента,
Чланови школског одбора чије мандат истекао, а били су предствници савета
родитеља, ће се верификовати по законској процедури у локалној самоуправи.
План рада школског одбора:
Септембар:
 Усвајање Записника са претходне седнице,
 Усвајање Извештаја о остварености Годишњег плана установе шк.2019/20.године,
 Усвајање Извештаја о раду директора за шк.2019/20.годину,
 Усвајање Извештаја о остварености Плана рада Школског одбора
шк.2019/20.године,
 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за шк.2020/21.годину,
 Разматрање могућности побољшања стандарда ученика и опремања школе
наставним средствима,
 Разматрање регуларности и молбе за прекобројни упис ученика шк.2020/21.године.

Медицинска шкoла Краљево

Децембар:
 Усвајање записника са претходне седнице,
 План уписа ученика за шк.2021/22.годину,
 Разно.
Фебруар:
 Усвајање записника са претходне седнице,
 Усвајање Извештаја о полугодишњем раду директора,
 Усвајање Финансијског извештаја о раду школе за 2020.годину,
 Упознавање чланова Школског одбора са садржајем завршног рачуна школе,
 Усвајање плана јавних набавки за 2021.годину,
 Разматрање предлога и усвајање финансиског плана за 2021.год,
 Извештај централне пописне комисије за 2020.годину.
Јун:




Усвајање записника са претходне седнице,
Именовање комисије за утврђивање листе запослених за чијим је радом у
постуности или делимично престала потреба,
Разно.
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4.2. РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Директор школе ће свој рад заснивати на члану 62. Закона о основама система и
образовања, налозима Министарства просвете и других надлежних органа и организација
и закључака и одлука Школског одбора и стручних органа школе. У вршењу послова из
своје надлежности директор ће успостављати тесну сарадњу са руководиоцима свих
сектора рада и стручним сарадницима у школи, председником школског одбора,
Министарством просвете, Скупштином општине, представницима угоститељско туристичких предузећа и другим организацијама и институцијама. Залагаће се за јачање
материјалног положаја наставе и подизање стандарда живота радника школе.
План рада директора школе:
Септембар:
 Рад на изради Годишњег плана рада школе;
 Учешће у раду Школског одбора;
 Припрема извештаја о реализацији Годишњег плана школе за школску 2019/2020.
 Припремање и одржавање седнице Наставничког већа;
 Организовање и учешће у раду седнице одељенских већа и стручних већа;
 Организовање и одржавање седнице Педагошког већа;
 Пружање помоћи новим наставницима за укључивање у наставни процес;
 Материјално-финансијска питања;
 Припреме и организација извођења екскурзија.
Октобар:
 Материјално-финансијска проблематика;
 Инструктивно - педагошки рад;
 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа;
 Организовање набавке стручне литературе и наставних средстава;
 Сарадња са социјалним партнерима.
Новембар:
 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа и вршење анализе на крају I
квалификационог периода;
 Учешће у раду седнице одељенских већа и стручних актива;
 Анализа остваривања плана допунске наставе;
 Материјално-финансијска питања;
 Текући послови.
Децембар:
 Инструктивно - педагошки рад;
 Учешће у раду седница одељенских већа;
 Учешће у раду седница стручних већа;
 Организација пописа основних средстава и ситног инвертара;
 Материјално-финансијска питања;
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Припрема плана уписа за школску 2021/2022. годину;
Припрема и учешће у раду седнице Школског одбора;
Текућа питања.

Јануар:
 Организација прославе Дана Светог Саве;
 Организација семинара на тему умеће у комуникацију или слично тему
 Материјално – финансијски послови;
 Организовање испита за ученике на преквалификацији;
 Текућа питања.
Фебруар:
 Организовање, разматрање и усвајање завршног рачуна за 2020. годину;
 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа и анализа на крају другог
класификационог периода;
 Припремање и учешће у раду седнице Школског одбора;
 Припреме за наставак рада у II полугодишту
 Инструктивно педагошки рад;
 Припрема и подношење извештаја школском одбору о раду директора и
реализацији Годишњег програма у току I полугодишта;
 Текућа питања.
Март:
 Педагошко - инструктивни рад;
 Материјално - финансијска питања;
 Сарадња са родитељима;
 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа на крају III класификационог
периода;
 Припрема и одржавање седнице Педагошког већа;
 Припрема за организовање матурског испита;
 Текућа питања.
Април:









Инструктивно - педагошки рад;
Припрема и одржавање седнице Наставничког већа и анализа рада на крају трећег
класификационог периода;
Учешће у раду седница Одељењског већа и стручних већа;
Анализа остваривања плана допунске и додатне наставе;
Анализа остваривања плана и програм рада слободних активности;
Организовање акције уређивања школског простора;
Материјално - финансијска питања;
Текућа питања.
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Мај:





Јун:









Јул:





Педагошко - инструктивни рад;
Материјално - финансијска питања;
Помоћ у реализацији програма екскурзија;
Припреме за полагање матурског испита;
Текућа питања.
Учешће у раду седница одељенских већа ;
Учешће у раду седница стручних већа;
Припремање и одржавање седнице Испитног одбора и спровеђење матурског
испита;
Припремање и одржавање седница Наставничког већа и анализа рада на крају
наставне године;
Спровођење конкурса за упис ученика у I разред;
Организовање поправних испита за ученике завршних разреда;
Материјално - финансијска питања;
Текући послови;
Организовање свечаног уручивања диплома свршеним ученицима.
Текуће и инвестиционо одржавање објеката и припрема за нову школску годину;
Припремање и учешће у раду седнице Школског одбора ради разматрања извештаја
о упису ученика и шестомесечног обрачуна;
Састављање распореда полагања поправних и других испита;
Текући послови.

Август:
 Организовање свих врста испита према распореду ;
 Припрема за школску 2020/2021. годину;
 Материјално финансијска питања;
 Текући послови.
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4. 3. РАД САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
Савет родитеља школе ће заснивати свој рад на одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања, Закона о средњој школи, Статута школе и текућих
потреба за нормалан рад школе.
Савет родитеља: разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења
средстава остварених проширеном делатношћу школе, од донација и средстава родитеља у
посебном фонду школе, услове за рад школе, услове за остваривање екскурзија и друга
питања утврђена Статутом школе; предлаже мере за унапређивање услова за рад школе.
Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује школском
одбору, директору, односно стручним органима школе.
Савет родитеља школе за 2020/2021.годину чине:
I1

Катарина Косовац

III1

Татјана Лутовац

I2

Марица Миловић

III2

Александар Марковић

I3

Биљана Андријевић

III3

I4

Слађана Рајковић

III4

I5

Недељко Петрушић

III5

Горан Обрадовић
Ивана Јовићевић
Димитрић
Дарко Николић

II1

Верица Јовановић

IV1

Ерац Миљко

II2

Радмила Дошић

IV2

Јелена Савић

II3

Драган Вукосављевић

IV3

Марица Гарић

II4

Снежана Недељковић

IV4

Игов Павле

II5

Гордана Перић

IV5

Горан Вишњић
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План рада Савета родитеља:
Септембар:
 Усвајање Записника са претходне седнице,
 Конституисање сазива Савета родитеља за школску 2020/21,
 Избор председника, заменика председника и записничара,
 Упознавање чланова Савета родитеља са садржајем извештаја о остварености
Годишњег плана рада школе за 2019/20.годину,
 Упознавање чланова Савета са Извештајем о раду директора школе за
2019/20.годину,
 Разматрање могућности побољшања стандарда ученика и опремања школе
наставним средствима,
 Усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 2019/20 год.,
 Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2020/21. год.,
 Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика 2020/21. год.,
 Разно.
Новембар:
 Усвајање записника са претходне седнице,
 Извештај о успеху и дисциплини након првог класификационог периода,
 Укључивање родитеља у процес побољшања рада установе,
 Разно.
Март:







Усвајање записника са претходне седнице,
Разматрање Извештаја о полугодишњем раду директора,
Усвајање извештаја о успеху и дисциплини након првог полугодишта,
Расписивање огласа за реализацију екскурзије ученика четвртог разреда шк.
2020/21.године, давање сагласности на реализацију и термин извођења екскурзије,
одређивање надокнаде за педагошки надзор (план екскурзије и одржавање исте
зависи од епидемиолошке ситуације),
Разно.

Април:
 Усвајање записника са претходне седнице,
 Извештај о успеху и дисциплини након трћег класификационог периода,
 Предстојеће активности у школи (обележавање Дана школе, организација матурских
испита, матурски плес, матурско вече....)
 Разно.
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4. 4. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
У школи се организује рад Ученичког парламента ради:
1. Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету
родитеља и директору о правилима понашања ученика, Годишњем плану рада, школском
развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћа на спортским и другим
такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње:
2. Разматрање сарадње ученика и стручних сарадникиа:
3. Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово шлоловање.
Парламент чине по два представника из сваког одељења које предлаже и бира
одељенска заједница. Парламет се бира сваке школске године и има председника, који је
уједно и представник Парламента на седницама Школског одбора. Програм рада
Парламента је саставни део Годишњех плана рада школе. Организација и рад Ученичког
парламента ближе се одређује Правилником. Парламент редовно заседа једном месечно, по
потреби и више.
Списак ученика за Ученички парламент:
Даница Косовац
I1
III1
Марко Самарџић
Ивана Јаблановић
I2
III2
Тамара Жарчанин
Вукашин Крђић
I3
III3
Јана Петрашиновић
Анастасија Алексић
I4
III4
Хана Билаловић
Петрушић Милица
I5
III5
Ђомић Михаило

II1
II2
II3
II4
II5

Емилија Николић
Сара Ничић
Анђела Бићанин
Теодора Дошић
Мина Главчић
Емилија Радојевић
Стефан Катанић
Сара Божић
Никита Булатовић
Николина Лазић

IV1
IV2
IV3
IV4
IV5

Бојић Никола
Бањац Татјана
Јелена Љубичић
Анђела Вуксановић
Анђела Живковић
Саша Кошанин
Анђела Ристић
Ксенија Сеничић
Вуксан Веселиновић
Алекса Антић
Николић Јелена
Ђокић Нина
Божовић Марија
Дугалић Андреа
Андрић Ана
Мила Ђорђевић
Ђусић Викторија
Драгањац Анђела
Милица Вишњић
Димитрије Славковић
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План рада Ученичког парламента:
Септембар:
 Конституисање Ученичког параламента, избор председника, подпредседника
записничара, чланове за ШО и члана за стручни актив за развојно планирање .
 Упознавање са правима и обавезама ученика
 Анализа рада парламента школске 2019/2020 године.
 Предлози за унапређење рада парламента
 Разматрање организације наставног и ненаставног рада школе и предлози за
унапређење
 Усвајање плана рада парламента за школску 2020/2021 годину.
 Припрема за годишњу хуманитарну акцију „Чеп за осмех“ уколико епидемиолошка
ситуација буде дозвољавала реализацију.
Октобар
 Одржавање часова одељенске заједнице
 Одржавање додатне, допунске, секција и слободних активности
 Развијање сазнајних вредности- истраживање парламента
 Учешће и организација обележавања Краљевдана, „14. октобра“ и међународног
Дана борбе против трговине људима.
 Одабир представка Парламета за састанак Националног савета средњошколаца
Србије уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала реализацију.
 Припреме за обележавање Дана толеранције уколико епидемиолошка ситуација буде
дозвољавала реализацију.

Новембар
 Анализа постигнућа ученика на крају првог класивикационог периода
 Предлози мера за побољшање успеха
 Сарадња са другим парламентима
 Обележавање Дана толеранције, и припреме за обележавање Дана борне протибв
АИДС-а уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала реализацију.

Децембар
 Развијање добрих односа међу ученицима
 Превенција полних болести и ХИВ-а – предавање у сарадњи са Црвеним крстом
 Организација новогодишње представе и хуманитарне акције за дечије одељење
болнице.
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Фебуар
 Анализа постигнућа ученика на крају првог полугодишта
 Дисциплинска одговорност ученика и редовно похађање наставе
 Анализа рада парламента у првом полугодишту
 Културни, забавни и спортски живот ученика
 Планирање акције за обележавање Дана матерњег језика- сарадња са школском
библиотеком.
Март
 Ризична понашања у адолесценцији - предавање
 Уређење школске средине – акција уколико епидемиолошка ситуација буде
дозвољавала реализацију.
 Посете културним институцијама- излет уколико епидемиолошка ситуација буде
дозвољавала реализацију.

Април
 Анализа резултата на крају трећег класификационог периода
 Предлози за вршњачку помоћ и едукацију – помоћ при учењу
 Обележвање значајних датума (Светски дан здравља) уколико епидемиолошка
ситуација буде дозвољавала реализацију.
 Припреме за обележавање Дана школе уколико епидемиолошка ситуација буде
дозвољавала реализацију.

Мај




Обележавање Дана школе уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала
реализацију.
Организација Дана отворених врата уколико епидемиолошка ситуација буде
дозвољавала реализацију.
Помоћ у професионалној оријентацији ученика

Јун





Завршетак годишње хуманитарне акције „Чеп за осмех“
Анализа постигнућа ученика на крају шкоске године и предлози за унапређење
постигнућа
Анализа рада паралмента на крају школске године и предлози за унапређење
Предлози за унапређење рада школе
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Акциони план рада Ученичког парламента:
Осим редовних месечних тема које су већ увршћене у Годишњи план рада школе за
школску 2020/21 годину планирано је следеће је следеће:
- Организација и координација реализације фотографисања и снимања
матураната, и матурске вечери.
- Организација трибине у октобру са темом везаном за важне социјалнодруштвене проблеме . ЦИЉ: Повезивање са институцијама у Краљеву (ПУ,
Центар за социјални рад, Црвени крст, Еколошке организације, НВО...) ,
међупарламентарна сарадња са Економско- трговинском школом, Електросаобраћајном школом и Гимназијом и указивање на важне друштвене проблеме..
- За 16.11.2018. планирано је обележавање Дана толеранције хуманитарном
акцијом . – традицонална сарадња са СОШО „Иво Лола Рибар“
- Посета и по потреби укључивање у организацију предавања поводом Дана борбе
против АИДС-а. 1.12.2018.
- За Новогодишње празнике планирамна је посета дечијем одељењу Опште
болнице „Студеница“ и куповина пакетића са оловкама, бојицама, блоковима,
бојанкама исл.
- За друго полугодиште – најкасније до маја да би и четвртаци били укључени
планирано је покретање порограма под називом „Упознајмо културно благо
Србије“. Овај програм би постао традиционалан и организован у виду
једнодневног излета сваке школске године на различитој локацији, музеју,
институцији културе и др.
- Крајем априла или током маја 2020. оранизација Дана отворених врата за
осмаке.
- Током целе школске године траје хуманитарна акција „Чеп за осмех“ за помоћ
деци са хендикепом.
- Предложен је и програм „Вршњачка помоћ при учењу“ који би био реализован у
школској библиотеци у терминима које одреде едукатори/ добровољци ако их
буде !
- Укључивање у рад Канцеларије за младе.
координатор рада ученичког Парламента Медицинске школе Краљево
Марија Павловић
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V ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ
РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

5. 1. ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
Циљ рада педагога је да применом теоријских, практичних и истраживачких
сазнања педагошке науке доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног
рада у установи, у складу са циљевима, исходима и принципима образовања и васпитања
дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним
законима.
Задаци педагога су: учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и
остваривање образовно-васпитног рада; праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
предлагање и организовање различитих видова активности, које доприносе развоју и
напредовању ученика, пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању
образовног-васпитног рада, пружање подршке родитељима, односно законским
заступницима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице
и установе по питањима значајним за образовање и васпитање ученика, учествовање у
праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, сарадњa са институцијама, локалном
самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,
самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе.
У току једне радне, односно школске године педагог учествује највише у раду три
тима, а може да координише једним тимом. Педагог врши одабир облика и метода рада
који обезбеђују остваривање планираних активности и ефикасност у раду педагога.
Стручни сарадник – педагог самостално процењује начин остваривања планираних
активности у складу са проценом ситуације, својим стручним знањем и кодексом рада
педагога.

ГOДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГOГА
Годишњи план рада за 2020/21.годину се може мењати и кориговати у складу са
епидемиолошком ситуацијом и препоруком МПНТР.
Интензивирање процеса преображаја образовања и васпитања захтев за
усавршавање образовно-васпитног процеса и рационалну организацију рада. Рад педагога
остварује интердисциплиниране задатке стручног рада у образовном-васпитном процесу.
Те задатке остварује у следећим садржајима рада:
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1.ПЕДАГOШKO-ИНСТРУKТИВНИ РАД
У оквиру овог програмског садржаја педагог се систематски и припремљено
укључује непосредно у наставни процес редовне наставе, додатног и допунског рада и
осталих облика ваннаставних активности, путем посете часовима, организацијом угледних
часова, стручним саветима и консултацијама са наставницима, помажући им да унапреде
свој рад и заснују га на савременим педагошким принципима. У циљу оспособљавања и
подстицања наставника за осавремењивање образовно- васпитног рада презентује
актуелности из области педагогије, дидактике и посебних методика; популарише стручну
литературу. Наставницима помаже у организацији њиховог рада, организује дебатне
клубове и друге облике усавршавања наставника уз посебну пажњу у оспособљавању
наставника почетника за коришћење документације о развоју и напредовању ученика.
Педагошко-инструктивни рад укључује и саветодавни рад са наставницима и њихову
сарадњу уз коришћење њиховог непосредног искуства у образовно- васпитном раду.

2. САВЕТOДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
У оквиру овог програмског садржаја педагог обавља следеће послове и задатке:
- Испитује и прати педагошке чиниоце успеха и напредовања и узроке неуспеха
ученика, одељења, разреда и предлаже мере за побољшање рада и резултата
рада. Прати напредовање одељења и разреда
- Учествује у откривању ученика који имају потешкоће у учењу, односно успеху,
откривајући природу и узрок
- Учествује у откривању даровитих ученика и предлаже посебне облике, методе
организовања додатног рада у циљу стварања оптималних педагошких услова
за њихов развој
- Учествује у идентификовању педагошких карактеристика ученика којима је
потребана додатна образовна подршка, подстиче ученике на нове видове
комуникације и учења (примењивање е/ учионице током редовне наставе)
- Ради на унапређивању рада друштвених активности ученика
- Учествује у усмеравању структуре слободних активности и њихових садржаја
према постављеним задацима васпитања и образовања, интересовањима,
сколонстима и способностима ученика
- У сарадњи са осталим носиоцима професионалне оријентације учествује у
изради годишњег план рада професионалне оријентације, планирању сопствене
активности за рад у овој области, потстичући остале наставнике и одељенске
старешине за поједине облике рада са ученицима. Учествује у свим облицима
професионалног васпитања и информисања ученика.
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3. САВЕТOДАВНИ РАД СА РOДИТЕЉИМА
У оквиру овог програмског садржаја педагог учествује у остваривању послова и
задатака јавне и културне делатности школе реализујући на тај начин планирану сарадњу
породице и школе.
Учествује у укључивању родитеља у релизовање појединих образовно - васпитне
активности. Oдабраним темама до приноси педагошком образовању родитеља. Испитује
интересовања и могућности родитеља у постављању организације и садржаја сарадње
школе и породице. У оквиру индивидуалног и групног педагошко-инструктивног рада
учествује у пружању помоћи родитељима талентоване деце и деце која имају тешкоћа у
учењу и понашању.

4. АНАЛИТИЧKO-ИСТРАЖИВАЧKИ РАД
У оквиру овог програмског садржаја педагог анализира и изучава опште услове за
реализацију образовно- васпитног рада у школи са посебном пажњом на откривању
специфичних проблема школе. Учествује у истраживањима која организује Министарство
просвете, друге школе и други стручни органи. Израдђује методологију праћења и
подстицања општег и професионалног развоја ученика укључујући и наставнике ради
изналажења садржаја који су неопходни за правилно професионално образовање и
васпитање и информисање. Учествује у изради посебних прегледа, извештаја и анализа у
вези са својим радом за потребе стручних органа школе.

5. ПРOГРАМИРАЊЕ,OРГАНИЗOВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРOГРАМА
ВАСПИТНO-OБРАЗOВНOГ РАДА
У оквиру овог програмског садржаја педагог прати квалитет и квантитет
реализације циљева и задатака програма, а посебно васпитних циљева и задатака. Пратећи
постигнућа ученика анализира прилагођеност програмских захтева, облика, метода и
средстава образовно-васпитног
рада узрасним
карактеристикама ученика, као и
оптерећеност ученика у настави, слободним и друштвеним активностима у школи и ван
ње. Прикупља планове и програме свих васпитно-образовних активности и систематизује
их. Ради на корелацији садржаја унутар једног и између програмских садржаја различитих
предмета и предмета и осталих облика образовно- васпитног рада. Израђује годишњи и
оперативни план и програм сопственог рада.
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6. РАД У СТРУЧНИМ OРГАНИМА ШKOЛЕ
Информише стручне органе о резултатима извршених анализа и прегледа. Сарађује
са стучним активима, одељенским већима, са Наставничким већима директором у
решавању образовно васпитних проблема, унапређивању вредновања образовно-васпитног
рада, даје мишљење и предлоге за решавање проблема који се решавају на стручним
органима. Учествује у рад стручних већа ради унапређивања организације, облика, метода
и средстава у настави, увођење иновација, праћења реализације наставних садржаја и
сугерише питања за програмирање рада стручних већа.

7. ВOЂЕЊЕ ПЕДАГOШKЕ ДOKУМЕНТАЦИЈЕ
Педагог води следећу документацију: план и програм рада, дневник рада, досије о
раду са ученицима који захтевају посебан третман, евиденцију рада са родитељима и
документацију о извршеном аналитичком раду, урађеним прегледима и извештаји маса
присуства часовима редовне наставе као и осталих облика ваннаставних активности.
Учествује у унапређивању педагошке документације у школи ради структуирања система
документације, а посебно документације о планирању, пројектима праћења истраживања и
документације о ваннаставним активностима.

8.ПРИПРЕМА РАДА, СТРУЧНO УСАВРШАВАЊЕ И САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Педагог се припрема за сваки свој задатак. Учествује у различитим видовима
стручног усавршавања које организују разни научни, стручни и друштвени органи и
институције, као и у организованим облицима размене искустава и сарадње школских
педагога и психолога. Индивидуално ради на властитом стручном усавршавању. Oстварује
сарадњу са сарадницима из других средњих школа, основних школа ради обезбеђивања
континуитета у праћењу развоја и напредовања ученика. Oстварује сарадњу са школским
диспанзером и другим здравственим институцијама, Центром за социјални рад, Заводом за
запошљавање, са Министарством просвете о свим питањима из програма сопственог рада,
а посебно напровођењу заједничких задатака унапређивања образовно- васпитног рада.
Сви наведени задаци и подручја рада заступљени су током читаве школске године
уз уважавање актуелних потреба, расположивог времена (календара рада) и других услова
за извршавање предвиђених задатака.
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ГОДИШЊНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
*Корекције плана рада школског педагога ће бити у складу са епидемиолошком ситуацијом
изазваном вирусом COVID 19
Активност

Време

Место

Начин
реализације

Носиоци

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО –ОБРАЗОВНОГ РАДА
1.Припрема делова ГПР и ШП и
учешће у изради
2.Помоћ наставницима у планирању
редовне наставе и ваннаставних
активности
3. Учешће у изради ГПРШ
4. Учешће у изради Извештаја рада
школе за предходну шк. годину
4. Праћење кључних области
самовредновања кроз Акциони план

Август септембар

5.Израда ГПР педагога

Школа

Консултације са
наставницима,
директором ,
састанци

Педагог
Наставници
Директор
Тимови за
израду ГПРШ
и ШП

Август септембар

Школа

Евалуација ,
извештај

Педагог

6.Планирање задатака на
унапређивању васпитног рада
школе , план рада ОС

Август септембар

Школа

Консултације са
наставницима,
директором

Педагог

7.План сарадње са родитељима

Август септембар

Школа

Консултације са
ОС и
директором

Педагог

Школа

Састанак Тима
за заштиту од
дискриминације
,
насиља,
злостављања,
занемаривања.
Анализа

Школа

Састанак
стручних
сарадника са
директором,
секретаром
школе

8.Планирање активности кроз које
се реализује Правилник о протоколу
поступања у установи у одговору на
насиље и занемаривања

9. Учешће у изради правилника о
васпитно-дисциплинским
поступцима у складу са изменама
правилника и препорукама
Министарства

Август Септембар

Август Септембар

Тим за
заштиту од
дискриминаци
је,
насиља,
злостављања,
занемаривања.

Секретар
школе,
педагог

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА
Преглед
Септембар
1.Континуирани увид у годишње и
планова,
Током
Школа
Педагог
месечне планове рада наставника
анализа и
године
извештај
2. Праћење реализације
комбинованог модела наставе
(непосредне и онлајн наставе)

Током
године

Школа
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Одлазак на
часове и
анализа успеха
Увид у
евиденцују,конс
ултације са
наставницима ,
састанци

3.Праћење постигнућа ученика при
преласку из основне у средњу
школу. Праћење ученика са
потешкоћама у учењу

Септембар
октобар

Школа

4.Праћење примене иновација у
настави и њихових ефеката,
истицање примера добре праксе на
седнцама НВ и ПК

Током
године

Школа

Одлазак на
часове и
анализа

Педагог,дирек
тор ,
наставници

5.Праћење реализације посебног
протокола о ЗОДНЗЗ

Током
године

Школа

Састаци и
анализа

Тим ЗОДНЗЗ

Током
године

Школа

Одлазак на
часове,
консултације са
наставницима,
истраживање

Педагог,дирек
тор ,
наставници

Током
године

Школа

Консултације са
наставницима

Педагог,
наставници

6.Праћење примене образовних
исхода и стандарда и критеријума
оцењивања

7.Сарадња са предметним
наставницима у реализацији
професионалног информисања кроз
редовну наставу

Педагог

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
1.Увођење нових метода рада у
Консултације са
реализацији наставних садржаја и
Током
Педагог,
Школа
наставницима и
вишег нивоа функционалности
године
наставници
директором
знања
2.Педагошко- инструктивни рад са
наставницима

Током
године

Школа

Консултације са
наставницима и
директором

Педагог и
наставници

3.Идентификација фактора неуспеха
ученика из појединих наставних
предмета

Током
године

Школа

Консултације са
наставницима и
директором

Педагог,
наставници

4.Сарадња у припреми
организовања угледних часова

Током
године

Школа

Консултације са
наставницима

Педагог,
наставници

5.Сарадња у реализацији ИОП-а

Током
године

Школа

Консултације са
наставницима

Педагог,
наставници

Током
године

Школа

Консултације са
ОС

Педагог и ОС

Током
године

Школа

Консултације са
наставницима

Педагог,
наставници,
ученици и

6.Сарадња са ОС у организацији
часова ОС , каријерног саветовања
и професионалне оријентације ,
здравственог васпитања , социјалне
климе одељења
РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Идентификација посебно
обдарених ученика и ученика који
имају проблеме у развоју и
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образовним постигнућима и
организација рада са њима
2.Подстицање ученике на нове
видове комуникације и учења
(примењивање
е/ учионица током редовне наставе)
3.Индивидуални и групни
саветодавни рад са ученицима који
имају сметње :
а)адаптација на нову школску
средину
б)испољавају проблеме у понашању
или потичу из породица са
нарушеним породичним односима
4.Професионални развој ученика
5.Вођење, организација и
планирање акција у оквиру
посебног протокола о ЗОДНЗЗ

родитељи

Школа

Непосредан и
онлајн рад са
ученицима

Педагог,
наставници,
ученици

Током
године

Школа

Консултације са
наставницима,
подршка
ученицима

Педагог,
ученици,
наставници и
родитељи

Током
године

Школа

Разговор,
анкета, израда
паноа

Педагог,учени
ци

Током
године

Школа

Састанци,
анализе

Педагоги Тим
ЗОДНЗЗ

Школа

Консултације са
родитељима,
упућивање на
литературу

Педагог,
родитељи

Педагог, ОС,
родитељи

Током
године

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
1.Сарадња са родитељима ученика ,
нарочито са онима чија деца имају
проблеме у учењу, прилагођавању
на нову средину и нове услове рада
по комбинованом моделу наставе ,
понашању или развоју или су
посебно надарени општим или
посебним способностима

Током
године

2.Организовање педагошкопсихолошког образовања родитеља

Током
године

Школа

Родитељски
састанци,
индивидуални
разговори

3.Обавештавање родитеља о
постигнућима ,радним навикама
,интересовањима ,професионалним
интересовањима , односу према
друговима и наставницима

Током
године

Школа

Консултације са
родитељима,

Педагог и
родитељи

4.Сарадња са родитељима за
њихово активно укључивање у рад
школе – партнерство у образовању

Током
године

Школа

Консултације са
родитељима,

Педагог и
родитељи

5.Сарадња са родитељима ученика
којима је потребна подршка због
тешкоће у учењу , адаптацији на
нову школу и понашању; сарадња
са родитељима надарених ученика
ИОП-3

Током
године

Школа

Консултације са
родитељима

Педагог и
родитељи

АНАЛИТИЧКО –ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
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Школа

Консултације са
наставницима ,
директором и
секретаром

Педагог,дирек
тор, секретар

Новембар,
јануар,
март,
април, мај,
јун, август

Школа

Консултације са
директором

Педагог,
директор

3.Анализа ефикасности образовне
технологије и примена иновација у
настави

Март,
август

Школа

Одлазак на
часове

Педагог,
наставници

4.Истраживање фактора који утичу
на развој и напредовање ученика

Током
године

Школа

Израда
инструмената и
анализа

Педагог

5.Учешће у истраживањима које
организују факултети и друге
институције

По
потреби

Школа

Консултације

Педагог

Педагог

Педагог

1.Анализа материјално –техничких
и кадровских услова рада

Септембар

2.Праћење и анализа
планирања,програмирања,организа
ције рада школе и остварености
резултата о-в рада

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА
1.Сарадња са одељењским већима,
стручним већима за области
предмета, стручни актив за развојно
планирање и за развој школског
програма и други стручни тимови

Током
године

Школа

Консултације,
састанци,анализ
е, табеларни
приказ,
извештаји

2.Информисање стручних органа о
активностима које предузима
МПНТР , о резултатима извршених
анализа и извештаја стручнопедагошког надзора

Током
године

Школа

Презентација

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
ТОКОМ
Г

1.САРАДЊА СА МПНТР НА СВИМ
НИВОИМА

О

КОНСУЛТАЦИЈЕ,

ШКОЛА
Д ШУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,

И

ПЕДАГОГ

СЕМИНАРИ

Н
Е

2.САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТИМА У

ТОКОМ

ИНСТИТУЦИЈ

ОКВИРУ КАРИЈЕРНОГ

Г

САВЕТОВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНЕ

О

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И ПРАЋЕЊЕ

Д

НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА НА

И
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ИСТИМ, МУП-ОМ. ЗЦ СТУДЕНИЦА,

Н

У

Д

ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД,

Е

Ш

Е

ЗАВОДОМ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА,

Т

Н

ЦРВЕНИМ КРСТОМ, ЛОКАЛНИМ

В

Е

МЕДИЈИМА, АПОТЕКА КРАЉЕВО

Е

ИТД.

Н

И

Е

Н

* планирана сардња може бити
одложена ускладу са препорукама
мпнтр услед епидемиолошке
ситуације у земљи.

С
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Т

Р

И

Е
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Д

У

И

Ц

Н

И

Е

Ј
Е
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5. 2. ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ
Психолог установе има циљ да применом теоријских и практичних сазнања
психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада
у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима
постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као
и посебним законима.
Психолог установе има следеће задатке: стварање оптималних услова за развој
деце и остваривање васпитно-образовног рада; учествовање у праћењу и подстицању
развоја детета, односно ученика; подршка јачању васпитачких, односно наставничких
компетенција и њиховог професионалног развоја; учествовање у праћењу и вредновању
образовно - васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности,
економичности и флексибилности рада установе; учествовање у праћењу и вредновању
остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за
унапређивање; подршка отворености установе према педагошким иновацијама; 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.
Наведени циљ и задатке психолог остварује обављањем следећих стручних
послова:
1) психолошка процена и примена стандардизованих психолошких мерних
инструмената,
2) психолошка превенција и едукација;
3) психолошко саветовање,
4) психолошко истраживање и евалуација.
*Корекције плана рада школског психолога ће бити у складу са епидемиолошком ситуацијом
изазваном вирусом COVID 19
Р. Б.

Активности

Начин реализације

Време

Место

1.

Израда свог
глобалног и
оперативног плана
и програма

Анализа
документације и
упознавање са свим
потребним
документима

Септембар

Канцеларија
педагога

2.

Учествовање у
изради појединих
делова годишњег
плана рада Школе

Oдељ. старешина,
одељ. заједнице,
стручни активи,
проф.оријентација,
заштита и унапређ.
животне средине

Август,
септембар

Школа

3.

Праћење примене
дневног, недељног
и годишњег

Посредно и
непосредно

У току године

Школа

Годишњи план рада школе

98

Медицинска шкoла Краљево

оптерећења учен.

4.

Координирање
остварења
програма
професионалне
оријентације.

Планирање,
организација,
реализација

У току године

Школа

5.

Праћење процеса
прилагођавања и
напредовања
ученика у току
наставе, вежби и
практичне наставе.

Посматрање, тестови

У току године

Школа

6.

Праћење
реализације
програма редовне
наставе, додатног,
допунског рада,
слободних
активности и
друштвенокорисног рада.

Увид у књигу
евиденције образовно
васпитног рада

Тромесечја

Школа

7.

Пружање помоћи
наставницима у
Допунски рад, примена
предузимању мера
одређених
за ученике који
мотивационих
заостају у раду и
поступака.
учењу.

По потреби

Школа

8.

Пружање помоћи
наставницима у
области
професионалне
оријентације .

Избор наставних
јединица за
остваривање задатака
проф. оријентације.

У току године

Школа

9.

Информисање и
саветовање
ученика.

Груни и индивидуални
разговори

По потреби

Школа

10.

Саветодавни рад са
ученицима са у
емоционалним
проблемаима,
проблемима у
понашању, или
адолесцентне
кризе.

Индивидуални
разговори

По потреби

Школа

11.

Обављање
потребних
психолошких
испитивања

Тестови и друге
технике

У току године

Школа

12.

Откривање
надарених ученика

Посебним
испитивањима и

У току године

Школа
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и праћење њиховог
развоја.

праћењем

13.

Пружања помоћи
ученицима у
адаптацији на
школске услове и
услове учења и
такмичења

Разговори, саветовања

У току године

Школа

14.

Идентификовање
ученика са
проблемпонашањем

Саветодавни рад са
ученицима
индивидуално, групно
и радионички

У току године

Школа

15.

Пружање помоћи
родитељима чија
деца имају
проблеме у учењу
и понашању.

Упућивање у поступке
за решавање проблема.

По потреби

Школа

16.

Обрада и анализа
примењених
тестова у
психолошким
испитивањима.

Обрада података и
анализа

Након примене
тестова

Школа

17.

Стручно
усавршавање
наставника

Припремање
материјала, анализе и
предавања

У току године

Школа

18.

Упознавање
наставника са
узрасним
карактеристикама
ученика

Стручне консултације
са наставницима

У току године

Школа

19.

Планирање,
Сарадња са
програмирање и
стручним активима
и рад у тимовима реализовање појединих
тема.

У току године

Школа

20.

Остваривање
Основне и средње
потребне сарадње
школе,
Министарство
са свим
просвете,
Општина,
институцијама које
предшколске
установе,
се баве
Центар
за
социјални
образовањем и
рад
васпитањем

У току године

Школа

21.

Активно учешће у
раду Наставничког
већа.Учешће у
самовредновању
рада школе.

Саопштења, стручне
анализа, предавања о
техникама и
методологији учења

У току године

Школа

22.

Активно учешће у
раду одељенских

Саопштења, стручне
анализа, предавања

У току године

Школа
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већа
Активно учешће у
раду стручних
актива

Саопштења, стручне
анализа, предавања

У току године

Школа

24.

Рад на сопственом
стручном
усавршавању

Проучавањем
психолошке,
педагошке и друге
стручне литературе.
Учешће на
саветовањима,
семинарима и слично.

Перманентно

Школа

25.

Вођење
документације о
сопственом раду

Годишњи и оперативни
планови и програми,
дневник рада

У току године

Школа

26.

Вођење
документације о о
саветодавном раду
са ученицима,
наставницима и
родитељима.

Свеске за саветодавни
рад са ученицима,
наставницима,
родитељима.

У току године

Школа

23.
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5. 3. КООРДИНАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Основни задатак организатора практичне наставе је да кроз планирање и
организовање свих видова практичне наставе, реализује програм практичне наставе и тако
заједно са наставницима практичне наставе утиче на квалитет кадрова ове школе, свих
профила.
*Корекције плана рада школског педагога ће бити у складу са епидемиолошком ситуацијом
изазваном вирусом COVID 19
Р.Б.

Активности

Начин реализације

Време

Место

1.

Организовање
наставе вежби у
кабинетима школе и
наставе вежби и
практичне наставе у
Здравственом
центру "Студеница"
и другим објектима
у којима се обавља
практична настава.

Сарадња са главним
медицинским
сестрама.
Сагледавање свих
чинилаца који се
узимају у обзир
приликом прављења
распореда часова.

У току школске
године

Здравствени
Центар
Студеница
Агенс
Апотеке

2.

Израда распореда
часова вежби и блок
наставе.

Сагледавање свих
чинилаца приликом
израде распореда
часова

Септембар
Јануар

Школа

3.

Остваривање
сарадње са главним
сестрама на свим
одељењима
Здравственог центра
ради извођења
вежби и практичне
наставе

Посета и сарадња

У току школске
године

Здравствени
Центар
Студеница
Агенс
Апотеке

4.

Рад у стручним
активима наставника
практичне наставе.

Организоваењ
стручних предавања
(извештаји,
дискусија...)

Према плану
рада стручних
актива

Школа

5.

Координирање
наставе вежби и
практичне наставе
по групама у
Здравственом
центру.

Праћење начина
рада- непосредно

У току школске
године

Здравствени
Центар
Студеница
Агенс
Апотеке

6.

Праћење реализације
вежби и практичне
наставе и уредности
реализације
планираног фонда
часова.

Анализа
документације

У току школске
године

Школа
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7.

Припремање и
давање извештаја
одељенским већима
и Наставничком
већу о проблемима у
реализацији вежби и
практичне наставе и
остварености
планираног фонда
часова.

Анализа
документације

Према плану
рада
одељењских и
наставничких
већа

Школа

8.

Организовање
полагања матурског
испита.
Организовање
припреме питања за
практични део
матурског испита

Консултација са
предметним
наставницима,
израда питања

Април
Мај

Школа

9.

Обезбеђивање
потрошног
материјала за
практичну наставу

Требовањима из
апотеке

У току године

Апотеке

10.

Учешће у раду
наставничког већа и
стручног актива
наставника прак.
наставе

У току године
према плану

Школа

11.

Учешће на
класификационим
поправним и
разредним испитима

Израда распореда

Јануар
Април
Јун
Август

Школа

12.

Остваривањене
посредне сарадње са
лекарима
специјалистима који
изводе теоријску
наставу у Школи и
праћење
остваривања фонда
часова на свим
класификационим
периодима.

Анализа
документације,
састанак са спољним
сарадницима

По потреби

Школа

Перманентно

Школа и друге
установе

13.

Рад на личном
стручном
усавршавању.

Извештаји
саопштења

Праћењем стручне
литературе,
посећивање
семинара
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5. 4. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
У школи постоји солидно опремљена библиотека у којој ради библиотекар.
Његово радно време је прилагођено тако да ученици обе смене могу користити постојећи
фонд књига. Један број књига, посебно лектира, налази се у специјализованој учионици за
српски језик и књижевност, што омогућава ученицима да могу непосредно користити
потребну литературу.
Школа ће настојати да куповином нових књига обогати књижевни фонд и да
изврши замену дотрајалих књига.
Програм рада школског библиотекара
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
 Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике
и стручне
 сараднике,
 Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,
 Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,
 Израда програма рада библиотечке секције,
 планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе и образовно – васпитног рада.
2. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
 Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике
образовно - васпитног рада,
 Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних
извора информација,
 Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци,
 Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и
коришћења наставничко - сарадничког дела школске библиотеке,
 Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,
 Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама,
стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим
издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање
појединих књига и часописа.
3. РАД СА УЧЕНИЦИМА
 Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања
и свих врста информација у настави и ван ње,
 Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у
складу са њиховим способностима и интересовањем,
 Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада
на тексту и другим материјалима,
 Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,
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Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског
цитирања,
Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста
и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија,
речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и
оспособљавању за самостално коришћење,
Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу,
да развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у
њеним културно – просветним активностима у складу са њиховим интересовањима
и потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција;
читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама,
развијање комуникације код ученика и сл.),
Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености
ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,
Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији
школских пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља,
Дечија права и друго).

4. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
 Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског
програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе,
 Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,
 Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за
обнову књижног фонда.
5. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на
територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању
размене и међубиблиотечке позајмице,
 Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе,
 Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинскоиздавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним
кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама
које се баве радом и слободним временом омладине и другим образовним
установама),
 Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних
друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.
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6. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
 Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања
података у вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и
усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова,
 Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,
 Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара –
анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године,
 Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима
на којима узимају учешће и школски библиотекари.
7. БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИЈСКА ДЕЛАТНОСТ
 систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама,
стручним часописима и другој грађи;
 припремање тематским изложби књижне и некњижне грађе у вези с појединим
издањима, ауторима, акцијама и јубилејима;
 усмено и писмено приказивање појединих књига и часописа;
 припремање тематских библиографија и израда анотација;
 израда пописа и библиографских података у вези с наставним предметима и
стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника и сарадника;
 вођење библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација,
класификација);
 праћење и евиденција коришћења школске библиотеке;
 вођење политике набавке књига и друге грађе према договореним критеријумима и
донетим плановима;
 вођење збирки и посебних фондова;
 организовање међубиблиотечке позајмице и сарадње;
 уредно вођење све прописане документације школске библиотеке и др.

8. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ




припремање и организовање разних културних активности школе (књижевне
трибине, сусрети, разговори, "Месец дана књиге", акције прикупљања књига и
уџбеника, разни конкурси, обележавање јубилеја и друго);
учешће у припремању "прилога" за школска гласила;
сарадња са народним и другим библиотекама на територији општине, округа и
Републике;
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5.4.1. РАСПОРЕД РАДА БИБЛИОТЕКАРА

Дан

Наставник

Време

Понедељак

Мирјана Вучковић

8-9h
11 - 14:30h

Уторак

Мирјана Вучковић
Марија Павловић

8- 10 h
10 – 14h

Среда

Марија Павловић
Александра Кљајевић

Четвртак

Верица Миљковић Жгела

8 – 13h

Петак

Верица Миљковић Жгела

8 – 14h
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VI ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ
РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
Рад стручних органа ће се заснивати на глобалним и оперативним плановима.
Стручни органи:
1. Наставничко веће: 13 редовних седница и ванредних по потреби,
2. Одељењска већа ће одржати укупно: 20 x 5 седница =100 редовних седница,
3. Стручна већа: 10 x 5 седница = 50 редовних седница,
4. Педагошко колегијум: одржаће се 6 састанака
5. Одељењске заједнице: 20 x 34 седница = 680 часова;
6. Школски тимови.

6. 1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће чине директор, стручни сарадници и наставници општих и
стручних предмета.
Наставничко веће има следеће надлежности:
 врши поделу предмета на наставнике;
 одлучује о подели разреда на одељења;
 одређује одељенске старешине;
 учествује у организовању вежби и вежби у блоку;
 разматра резултате образовно - васпитног рада и утврђује закључке за
њихово унапређивање;
 разматра и оцењује рад стручних већа;
 врши анализе и вредновање укупних резултата рада;
 одлучује о повредама ученичких обавеза и изриче васпитно - дисциплинске
мере;
 врши детаљну анализу образовно-васпитног рада;
 организује рад и прати остваривање наставног плана и програма;
 анализира остваривање планираних циљева и исхода у наставном процесу;
 утврђује и прати резултате рада ученика и наставника на крају сваког
класификационог периода;
 прати реализацију Развојног плана школе;
 прати реализацију Школског програма и Годишњег плана школе;
 прати рад Тима и учествује у самовредновању образовно-васпитног рада
школе;
 прати и анализира рад Школског тима за спречавање насиља;
 обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом школе који су у
надлежности Наставничког већа.
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Рад Наставничког већа Медицинске школе одвијаће се на редовним и ванредним
седницама. У току ове школске године планирано је 13 редовних седница, а према потреби
одржаваће се ванредне седнице.
*Корекције плана рада Наставничког већа ће бити у складу са епидемиолошком
ситуацијом изазваном вирусом COVID 19

Оперативни план рада редовних седница Наставничког већа:
Септембар:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2019/2020;
 Разматрање Годишњег извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020. год;
 Усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/2021. год.
 Анализа социјалне структуре ученика првог разреда;
 Предавање стручног већа Математика, физика, информатика: Марина Максимовић:
Обука за коришћење Гугл учионице.
 Текућа питања.
Октобар:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Информисање о Ученичком парламенту (акциони план);
 Усвајање Акционог плана Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
 Утврђивање броја уписаних ученика на преквалификацији;
 Текућа питања.
Новембар:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Верификација успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мере на првом
класификационом периоду;
 Извештај са изведене екскурзије (у зависности од епидемиолошке структуре);
 Разматрање спроведених мера дефинисаних Програмом за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 Предавање стручног већа здравствене неге (тема ће бити накнадно уписана);
 Текућа питања.
Децембар:
 Усвајање записника са предходне седнице;
 Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мере на првом
класификационом периоду;
 План уписа за школску 2021/2022. годину;
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Именовање централне пописне комисије;
Текућа питања.

Јануар:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Предлог мера и активности у циљу побољшања безбедности ученика;
 Припрема за школску славу Светог Саву (у складу са епидемиолошком ситуацијом);
 Избор најбољег ученика за светосавску награду града Краљева;
 Текућа питања.
Фебруар:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Верификација успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мера на крају I
полугодишта;
 Извештај о раду школе за прво полудодиште школске 2020/21.год.
 Извештај о педагошко инструктивном раду;
 Извештај о реализацији плана рада ученичког парламента;
 Извештај са састанака Педагошког колегијума;
 Текућа питања.
Март:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мера на крају I
полугодишта;
 Извештај о самовредновању рада школе;
 Организовање школских и осталих такмичења ученика;
 Планирање екскурзије за трећи и четврти разред (у складу са епидемиолошком
ситуацијом);
 Припрема за извођење матурског испита;
 Предавање стручног већа зубне технике;
 Текућа питања.
Април:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Верификација успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мере на крају трећег
класификационог периода школске 2020/2021.;
 Упознавање са припремом реализације матурског испита;
 Организација послова око матуре, матурског пласа и матурске вечери (у складу са
епидемиолошком ситуацијом);;
 Припрема за прославу Дана школе (у складу са епидемиолошком ситуацијом);
 Професионална интересовања ученика IV разреда (резултати анкете);
 Разматрање спроведених мера дефинисаних Програмом за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 Текућа питања.
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Мај:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мере на крају трећег
класификационог периода школске 2020/2021.;
 Организовање и утврђивање распореда полагања разредних и поправних испита за
ученике IV разреда;
 Одређивање комисије за матуру и распореда полагања матурских испита;
 Припрема за израду Годишњег плана рада школе и задужења наставника;
 Предавање стручног већа ;
 Текућа питања.
Јун 1:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Верификација успеха на матурском испиту;
 Верификација успеха и владања ученика IV разреда;
 Избор ђака генерације и доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика;
 Евалуација Годишњег плана рада школе;
 Анализа спроведених мера и поступака у циљу сузбијања насиља у школи;
 Текућа питања.
Јун 2:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Анализа успеха и дисциплине ученика на матурском испиту и анализа успеха и
владања ученика IV разреда на крају наставне 2020/2021.год ;
 Верификација успеха и владања ученика I, II и III разреда крају наставне школске
2020/2021.;
 Организовање разредних испита у I, II, III разреду;
 Одређивање комисија за упис ученика у наредну школску годину;
 Распоред припремне наставе и утврђивање комисија за разредни и поправне испите
у августовском испитном року;
 Текућа питања.
Јул:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне 2020/2021.год ;
 Подела предмета на наставнике;
 Усвајање календара рада за нову школску годину;
 Извештај о упису ученика у први разред;
 Избор руководиоца стручних већа;
 Формирање одељења и распоред одељењских старешина;
 Извештај о педагошко инструктивном раду;
 Текућа питања.
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Август 1:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Планирање и програмирање образовно-васпитног рада за школску 2021/2022;
 Извештај о самовредновању области ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА;
 Текућа питања.
Август 2:
 Усвајање записника са претходне седнице;
 Утврђивање резултата полагања поправних и матурских испита;
 Анализа успеха и владања за крај школске 2020/2021.год.;
 Подела часова за школску 2021/2022;
 Распоред часова за школску 2021/2022;
 Задужења наставника за наредну школску годину у оквиру 40-сатне радне недеље
наставника, комисије;
 Текућа питања.

6. 2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Одељењска већа, као стручни органи, реализују задатке које пред њих поставља
Закон о средњој школи и нормативна акта школе. У раду одељењског већа учествују сви
предметни наставници и представници одељењских заједница ученика.
Одељењска већа реализоваће следеће послове:












доношење плана и програма образовно-васпитних активности одељења;
утврђивање и усклађивање распореда писмених и контролних задатака из
појединих области, а у циљу равномернијег оптерећења ученика;
сагледавање могућности за усклађивање садржаја међу појединим предметима;
брига о реализацији плана и програма наставничког рада у одељењу;
упознавање живота и рада ученика, идентификовање њихових склоности и
интересовања и предлагање ученика за укључивање у слободне и друге друштвене
активности;
идентификовање талентованих ученика и ученика који заостају у учењу и
напредовању и предлагање ученика за укључивање у додатни и допунски рад;
рад на уједначавању захтева и ставова свих чланова одељенског већа према
структури ученика и њиховим потенцијалима - критичко анализирање организације
наставног;
рада и остваривања планова и програма;
идентификовање проблема у напредовању одељења и изналажење мера за њихово
отклањање или ублажавање;
организовање тимског рада на изучавању појединих појава у образовно - васпитним
активностима одељења у циљу унапређивања резултата одељења;
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анализирање општег успеха рада наставника који се огледа у знањима ученика
њиховим ставовима, опредељењима и понашању;
остваривање сарадње са родитељима коју иницира и организује одељењски
старешина;
анализа извештаја о раду и резултатима одељења коју одељењски старешина
припрема за подношење образовно - васпитном већу.

У овој години се предвиђа одржавање 6 редовних седница. Уколико се укаже
потреба одржаће се и већи број седница одељенских већа.
Планиране су следеће седнице:
Септембар:
 Доношење годишњег плана и програма рада одељењских већа;
 Усвајање плана и програма свих образовноваспитних активности одељења
(усвајање одељењских календара - редовна, допунска и додатна настава, слободне
активности;
 распоред писаних радова, програм друштвено-корисног рада, програм одељењске
заједнице и разредног старешине, факултативна настава);
 Сагледавање корелације наставних садржаја;
 Усвајање глобалног распореда часова одељења;
 Утврђивање бројног стања ученика по успеху и социјалном статусу;
Новембар:
 Утврђивање појединачног и општег успеха;
 Анализа постигнутих резултата и предлог мера;
 Анализа организације допунске и додатне наставе;
 Васпитно-дисциплинска проблематика;
Јануар/Фебруар:
 Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 1. полугодишта;
 Анализа постигнутог успеха и предлог мера;
 Анализа реализације планова и програма активности и предлог мера за ефикаснију;
Април:
 Утврђивање појединачног и општег успеха;
 Анализа постигнутих резултата и предлог мера;
 Анализа реализације образовно-васпитних активности;
 Васпитно-дисциплинска проблематика.
Јун:
 Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 2. полугодишта;
 Анализа постигнутог успеха и анализа ефикасности предузетих мера;
 Анализа реализације свих облика образовно-васпитних активности одељења;
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Предлог ученика за награде и похвале;
Предлагање комисија за поправне испите.

Август:
 Резултати поправних испита;
 Анализа рада одељењског већа у току школске године;
 Текућа питања.
Приликом утврђивања успеха ученика одељењско веће ће сагледати целокупну
личност ученика, њихове индивидуалне склоности. Одељењско веће координира рад
наставника у циљу постизања јединствених ставова у реализацији образовних и васпитних
задатака, а такође ће решавати и анализирати поједине проблеме који се појављују у
колективу и код појединих ученика.

6. 3. СТРУЧНА ВЕЋА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
Стручна већа предметних области својом функцијом и одређеним садржајем рада
деловаће у циљу организованог утицаја на образовно-васпитну активност у школи и то:
подстицањем индивидуалног и групног усавршавања наставника, разменом искустава,
унапређивањем образовно-васпитног процеса, разматрањем питања из наставне праксе,
доношењем одлука у циљу остваривања принципа рационализације и актуелизације
наставног процеса. Стручна већа ће се старати о стручној заступљености, научности и
примени дидактичко-педагошких принципа у настави. Поље рада стручних већа
обухватаће оквире редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности ученика.
Посебна пажња биће посвећена циљу унапређења образовно-васпитног рада, и то
увођењем иновација и бољом организацијом. То подразумева примену савремених и
ефикасних наставних облика, средстава и метода рада. Деловање рада стручних већа
огледаће се у извршењу следећих задатака:
1. анализа опремљености школе наставним средствима потребним за успешну
реализацију програма, као и израда плана набавке и коришћења тих средстава у току
школске године;
2. сарадња у планирању и програмирању и то путем разматрања предлога
глобалних планова рада наставних предмета, утврђивањем методологије планирања,
проналажењем могућности корелације међу наставним предметима;
3. међусобно посећивање часова и организовање угледних часова свих типова;
4. остваривање наставног процеса:
 израда наставних материјала;
 могућност примене компјутерске презентације у настави;
 подстицање веће активности ученика кроз савремене облике наставног
рада (рад у паровима, групни облик рада, индивидуализована настава);
5. анализа оптерећености ученика и организовање самосталног рада;
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6. теоријска и практична разрада одређених проблема у оквиру наставних
предмета и узајамна размена искустава кроз огледе предавања организована у циљу
демонстрације примене техничких средстава савремених облика и метода наставног рада.
Већа ће израдити иновирање наставног рада на свом нивоу. Овако организован рад
стручних већа омогућиће рационално остваривање програмских задатака, конструктивно и
стручно решавање проблема, правилно усавршавање појединаца и потпуну контролу рада.
Стручна већа се састају једном месечно, по потреби и чешће. Стручна већа
израђују план међусобних посета часова наставе професора/наставника у оквиру
децентрализације праћења квалитета наставе. Председник стручног већа је одговорна
особа за остваривање циљева и задатака стручних већа, вођење записника, прављење плана
међусобних посета часовима наставе, као и подношење извештаја Тиму за самовредновање
о просечној вредности показатеља квалитета наставе.
Стручна већа ће свој рад организовати на нивоу истих или сродних наставних
предмета и то:

Стручна већа:

Руководиоци стручних већа:

Стручно веће српског језика и
књижевности
Стручно веће страних језика
Стручно веће математике, физике,
рачунарства и информатике
Стручно веће физичког васпитања,
ликовне културе и музичке уметности
Стручно веће друштвених наука
Стручно веће хемија-биологија
Стручно веће здравствене неге
Стручно веће лекара и фармацеута
Стручно веће физиотерапеута и
козметичара
Стручно веће зубне технике

Љиљана Ракић
Александра Ћировић
Ђорђе Миљаковић
Ђорђе Симић
Славица Марковић
Јасна Чкаловски
Весна Божовић
Александра Младеновић
Милица Богдановић
Александра Миличић
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6. 3. 1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
СЕПТЕМБАР
1.Израда наставних планова
2.Секције
3.Распоред писмених задатака
4.Анализа успеха ученика на иницијалном тесту
5.Одабир уџбеника и приручника
6.План извођења угледних часова
ОКТОБАР
1.Праћење и вредновање успеха ученика
2.Организација ваннаставних активности
3.Планирање стручног усавршавања
4.У сусрет Сајму књига
НОВЕМБАР
1.Анализа успеха на крају првог класификационог перида
2.Реализација часова редовне наставе, допунске, додатне и секција
ДЕЦЕМБАР
1.Тема из стручног усавршавања наставника
2.Припрема новогодишње предтаве за децу
ЈАНУАР
1.Припреме за прославу Савиндана
2.Договор о семинару у току зимског распуста
3.Реализација наставног градива
4.Организација школског такмичења рецитатора
ФЕБРУАР
1.Праћење рада предметних професора и анализа реализације часова
2.Извештај са семинара
3.Такмичења ученика и учешће на литерарним конкурсима
МАРТ
1.Посете установама културе
2.Анализа рада секција
АПРИЛ
1.Предлог програма за прославу Дана школе
2.Сарадња са другим Стручним већима у припреми пратећих програма
3.Анализа успеха на крају трећег класификационалног периода
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МАЈ
1.Прослава Дана школе
2.Припреме за матурски испит
3.Анализа успеха матурског испита
ЈУН
1.Анализа успеха ученика на крају наставне године
2.Анализа реализације часова
3.Анализа рада Већа и израда извештаја о раду
4.Предлог поделе часова
АВГУСТ
1.Матурски испит за ученике који су полагали поправни испит у јуну
2.Избор председника Већа за наредну школску годину
3.Припрема за почетак школске године

6. 3. 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
АВГУСТ
 Избор рукодиоца стручног већа и записничара
 Израда и усвајање плана рада стручног већа
 Анализа резултата постигнутих на поправним испитима
 Верификација коначног успеха из предмета у сваком одељењу на крају школске
године
СЕПТЕМБАР
 Избор и набавка уџбеника
 Стручно усавршавање у установи и децентрализовано праћење наставе: планирање
међусобног посећивања часова колега
 Календар писмних задатака и контролних вежби (писмене вежбе и тестови)
 Израда иницијалног теста знања за ученике првог разреда и анализа постигнућа
ученика на том тесту
 Организовање допунске и додатне наставе
ОКТОБАР
 Усклађивање критеријума оцењивања
 Организовање посете часова језика
 Стручно усавршавање
 Критеријуми оцењивања -усаглашавање наставника
 Корелација са другим предметима
 Организовање посете Сајму књигу у складу са епидемиолошком ситуацијом
 Стручно усавршавање у установи и децентрализовано праћење наставе: планирање
и реализација међусобног посећивања часова колега
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НОВЕМБАР
 Анализа успеха на крају првог класификационог периода у огледним и класичним
одељењима имере за унапређење рада
 Реализација наставе
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног већа и
вођење евиденције о посетама часова
 Разматрање могућности за такмичења ученика
ДЕЦЕМБАР
 Коришћење аутентичних докумената у настави
 Анализа успеха на крају првог полугодишта у огледним и класичним одељењима и
мере за унапређење рада
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног већа и
вођење евиденције о посетама часова
ФЕБРУАР
 Организовање посете часовима језика
 Сарадња и размена искустава у планирању и одржавању наставе
МАРТ
 Анализа реализације допунске и додатне наставе и предлог мера за унапређење
рада
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног већа и
вођење евиденције о посетама часова
 Избор уџбеника за наредну школску годину
АПРИЛ
 Анализа успеха на крају трећег класификиоцоног периода и мере за унапређење
рада
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада
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МАЈ
 Организовање посете угоститељским и туристичким објектима
 Повезивање наставе језика са стручним предметима
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног већа и
вођење евиденције о посетама часова
ЈУН
 Анализа успеха на крају наставне године имере за унапређење рада
 Анализа реализације годишњих и оперативних планова већа страних језика
 Евалуација посета часова у оквиру праћења квалитета наставе (рачунање просечних
вредности за индикаторе квалитета у оквиру стручних већа) и подношење писменог
извештаја задуженој особи из Тима за самовредновање рада школе (педагогу или
психологу).
АВГУСТ
 Подела часова
 Договор о уџбеницима
 Набавка неопходних наставних средстава
 Анализа успеха ученика на крају школске године
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада

6. 3. 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ

МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ

АВГУСТ
 Резултати полагања полагања и верификација успеха на крају школске године
 Коначна подела часова
 Одабир уџбеника
СЕПТЕМБАР
 Усклађивање критеријума већа
 Усклађивање плана писмених задатака и контролних вежби
 Извештај са Педагошког колегијума
 Тумачење резултата иницијалног тестирања
 Посета Музеју Николе Тесле, ако епидемиолошка ситуација буде дозвољавала
ОКТОБАР
 Планирање угледних часова
 Евидентирање ученика за допунску и додатну наставу
 Извештај са Педагошког колегијума

Годишњи план рада школе

119

Медицинска шкoла Краљево

НОВЕМБАР
 Анализа успеха на првом тромесечју
 Планирање стручног усавршавања
 Извештај са Педагошког колегијума
ДЕЦЕМБАР
 Мере побољшања успеха ученика
 Разговор о претходно одржаним угледним часовима
 Извештај са Педагошког колегијума
ЈАНУАР
 Организација прославе Светог Саве
 Усаглашавање критеријума на крају полугодишта
 Планирање нових угледних часова у другом полугодишту
ФЕБРУАР
 Успех на крају првог полугодишта
 Начини унапређивања наставе
 Предавање са семинара
 Извештај са Педагошког колегијума
МАРТ
 Планирање школског такмичења из математике
 Праћење рада ученика који се припремају за такмичење
 Праћење рада слабијих ученика
АПРИЛ
 Анализа школског такмичења ученика
 Анализа облика рада и начини побољшања успеха
 Анализа успеха на тромесечју
 Извештај са Педагошког колегијума
 Припрема часописа
МАЈ
 Анализа реализације часова
 Организовање матурских испита
 Учешће у активностима везаним за Дан школе
ЈУН
 Избор новог председика већа
 Усвојање плана рада
 Анализа постигнутог успеха
 Предлог поделе часова
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 Анализа одржаних редовних часова и часова допунске, додатне и припремне
наставе

6. 3. 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И МУЗИЧКЕ
УМЕТНОСТИ

СЕПТЕМБАР:
 Планирање образовно - васпитног рада и корелација између предмета;
 Анализа успеха у предходној школској години;
 План рада секција;
 План посета, екскурзија;
 Текућа питања.
ОКТОБАР:
 Разматрање облика рада за постизање најбољих резултата;
 Осмишљавање структуре часова;
 Развој мотивације код ученика;
 Разматрање узрасних карактеристика ученика;
 Утврђивање критеријума за избор ученика и слободне активности;
 Текућа питања.
НОВЕМБАР:
 Отклањање узрока лошег успеха појединих ученика;
 Планирање посете сајму спорта у Београду;
 Анализа успеха на крају првог тромесечја;
 Текућа питања.

ДЕЦЕМБАР:
 Анализа плана угледних часова на крају првог полугодишта;
 Планирање новогодишње доделе пакетића (рецитал и музички програм);
 Текућа питања.

ЈАНУАР:
 Процењивање и оцењивање ученичких постигнућа применом тестова знања;
 Организовање и увођење индивидуалне наставе за надарене ученике;
 Текућа питања.
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ФЕБРУАР:
 Организовање и учестовање на такмичењима;
 Планирање посете локалитету Феликс Ромулиана;
 Текућа питања.
МАРТ:
 Сарадња са матичним факултетима и могућа посета истих;
 Пролећни крос (организација учешћа);
 Припрема за школску приредбу (договор са драмском секцијом);
 Текућа питања.
АПРИЛ:
 Школско првенство у атлетици;
 Анализа успеха на крају трећег класификационог периода;
 Посета Народном музеју Краљево;
 Текућа питања.
МАЈ:





ЈУН:







Анализа успеха на крају школске године за матуранте;
Корективна гимнастика (анализа);
Школска изложба ученичких радова са ликовне секције;
Учешће у организацији рада школе;
Текућа питања.
Подела часова за наредну школску годину;
Анализа успеха на крају наставне године;
Разговор о реализацији наставног плана и програма на крају школске године;
Организација припремне наставе за август (по потреби);
Предлог задужења за школску 2020/21.год.;
Текућа питања.

6. 3. 5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
АВГУСТ
 Избор рукодиоца стручног већа и записничара
 Израда и усвајање плана рада стручног већа
 Анализа резултата постигнутих на поправним испитима
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 Верификација коначног успеха из предмета у сваком одељењу на крају школске
године
СЕПТЕМБАР
 Иновације у настави
 Утврђивање распореда контролних вежби (писмене вежбе, тестови)
 Набавка наставних средстава
 Корелација наставних садржаја појединих наставних предмета
 Сарадња са Тимом ИО
 Стручно усавршавање у установи и децентрализовано праћење наставе:
планирање међусобног посећивања часова колега
 Конституисање секција и додатне наставе
ОКТОБАР
 Актуелни проблеми у реализацији наставних садржаја
 Недостатак појединих наставних средстава
 Набавка потребне стручне литературе  Учешће ученика у обележавању важних
историјских датума (обележавање ,,14.Октобра“)
 Сајам књига
 Стручно усавршавање у установи и децентрализовано праћење наставе:
планирање и реализација међусобног посећивања часова колега
НОВЕМБАР
 Проблеми у реализацији наставних садржаја
 Допунска и додатна настава
 Анализа целокупно образовно-васпитног рада на крају првог класификационог
периода у
 огледним и класичним одељењима и мере за унапређење рада
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада
 Сарадња са Тимом ИО
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног
већа
 Извештај о посећеним часовима и предлози мера за побољшање наставе где је то
потребно
 Предлог активности за обележавање дана борбе против СИДЕ (1.децембар)
ДЕЦЕМБАР
 Анализа успеха на крају првог полугодишта и мере за унапређење рада
 Учешће на семинарима и стручним скуповима у току зимског распуста
 Учешће ученика на квизу Краљево бира знање
 Предлог програма активности за прославу Светосавских свечаности
 Анализа целокупно образовно-васпитног рада на крају другог класификационог
периода у
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 огледним и класичним одељењима
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног
већа и вођење евиденције о посетама часова
ЈАНУАР
 Анализа садржаја са посећених стручних семинара
 Договор о раду у току другог полугодишта
 Решавања актуелних проблема при реализацији наставних садржаја из појединих
наставних предмета
 Допунска и додатна настава
ФЕБРУАР
 Коришћење искустава других школа у решавању актуелних проблема у настави
 Набавка стручне литературе
 Коришћење Интернета у циљу актуелизације наставних садржаја
 Такмичења ученика
МАРТ
 Текући проблеми у настави
 Реализација допунске и додатне наставе
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног
већа и вођење евиденције о посетама часова
 Избор уџбеника за наредну школску годину
АПРИЛ
 Анализа целокупно образовно-васпитног рада на крају трећег класификационог
и мере за унапређење рада
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада
 Допунска и додатна настава
 Припрема ученика завршних разреда за полагање пријемних испита на
факултетима и вишим школама
 Завршни и матурски испит (изборни предмет питања)
МАЈ
 Проблем успеха ученика у појединим наставним предметима
 Допунска и додатна настава
 Текућа питања
 Календар реализације матурских и завршних испита
 Анализа међусобног праћења квалитета наставе од стране колега из стручног
већа и вођење евиденције о посетама часова
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ЈУН
 Анализа целокупно образовно-васпитног рада на крају наставне године у
огледним и класичним одељењима и мере за унапређење рада
 Компарација резултата рада са претходном школском годином
 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада
 Матурски и завршни испити
 Поправни испити ученика завршних разреда
 Упис ученика
 Анализа постигнутих иновација у настави
 Евалуација посета часова у оквиру праћења квалитета наставе (рачунање
просечних вредности за индикаторе квалитета у оквиру стручних већа) и подношење
писменог извештаја задуженој особи из Тима за самовредновање рада школе (педагогу или
психологу).
АВГУСТ
 Избор рукодиоца стручног већа и записничара
 Израда и усвајање плана рада стручног већа
 Предлог директору школе поделе предмета на наставнике
 Избор уџбеника, одобрених од стране Министарства просвете, за поједине
наставне предмете
 Анализа постигнутог успеха из појединих наставних предмета на крају школске
године

6. 3. 6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈА/БИОЛОГИЈА
СЕПТЕМБАР
 Формирање и организовање додатног рада и рада секције – избор ученика за
секције

 Усвајање плана узајамних посета часовима

 Планирање интерног и екстерног усавршавања
 Предлог плана контролних вежби
 Договор о набавци хемикалија и одржавању учила
ОКТОБАР
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Усклађивање критеријума оцењивања
 Организовање допунског рада
 Распоред пријема родитеља
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НОВЕМБАР
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
 Реализација допунске и додатне наставе
 Отклањање узрока неуспеха појединих ученика
 Упознавање чланова Већа и размена искуства са посећених семинара и
предавања
ДЕЦЕМБАР
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Мере за побољшање успеха ученика
 Реализација угедних часова
 Ажурирање радне биографије
ЈАНУАР/ФЕБРУАР
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 Дискусија реализације планираних активности и додатних активности
 Анализа мера за унапређење квалитета сарадње са ученицима и резултата рада
 Извештавање о раду секција , активностима и усавршавању наставника
 Израда извештаја о раду стручног већа током првог и другог класификационог
периода
 Избор ученика за такмичења

МАРТ
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Организовање ученика за матурске испите
 Активирање ученика за додатну и допунску наставу
 Школска такмичења
АПРИЛ
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода извештај са
такмичења
 Сарадња са матичним факултетима
МАЈ
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Припрема и организовање матурских испита
 Анализа успеха ученика и реализација часова пред крај школске године
 Окружна и Републичка такмичења
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ЈУН
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Реализација планираних активности и додатних активности – извештај и
дискусија
 Извешај о раду секција , активностима и усавршавању наставника
 Извештај о раду стручног већа

ЈУЛ
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Анализа успеха ученика на крају наставне године
 Предлог поделе предмета на наставнике за наредну школску годину
 Евалуација реализације наставних планова
АВГУСТ
 Усвајање записника са претходне седнице Већа
 Израда планова и програма рада предметне наставе, секција и стручног
 Већа за наредну школску годину
 Предлог семинара
 Предлог уџбеника
 Предлог задужења наставника
 Предлог за председника Већа
 Дискусија структуре 40-о часовне радне недеље и распореда часова

6. 3. 7. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
СЕПТЕМБАР:
 Уређење и припрема кабинета за реализацију наставе у школској 2020/2021.год.;
 Набавка уџбеника и друге стручне литературе;
 Организација часова вежби и вежби у блоку;
 Сарадња са наставним базама;
 Планирање стручног усавршавања;
 Сарадња чланова Стручног већа са члановима Стручног већа медицинске групе
предмета у циљу усаглашавања наставних планова и програма.
ОКТОБАР:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Извештај са Педагошког колегијума;
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Сарадња са Црвеним крстом Краљево у активностима по плану рада секције
Црвеног крста;
Извођење угледних часова;
Организација вежби ученицима на преквалификацијама
Припрема ученика за учешће на Републичким такмичењима из прве помоћи и
РППОС и из здравствене неге.

НОВЕМБАР:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Учествовање у раду школских тимова;
 Међусобне посете, извођење угледних часова;
 Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода;
 Организовање и реализација допунске и додатне наставе и ваннаставних
активности.
ДЕЦЕМБАР:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Извештај са Педагошког колегијума;
 Припрема ученика за такмичење;
 Предлог уписа за школску 2021/2022.год.;
 Годишњи попис;
 Размена искустава у реализацији наставе.
ЈАНУАР:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Анализа успеха на крају првог полугодишта;
 Сарадња са ОБ „ Студеница“ и предшколском установом „ Олга Јовичић Рита“ у
претходном периоду;
ФЕБРУАР:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Извештај са Педагошког колегијума;
 Извештај о извођењу угледних часова у првом полугодишту;
 Припрема ученика за предстојећа такмичења( школско такмичење из здравствене
неге);
 Предавања у оквиру Стручног већа.
МАРТ:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Извештај са школског такмичења из здравствене неге;
 Реализација допунске наставе;
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Организовање стручних посета.

АПРИЛ:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Обележавање светског дана здравља;
 Републичко такмичење из здравствене неге;
 Реализација стручних посета;
 Промоција смерова ученицима осмих разреда основних школа;
 Организација припремне наставе за полагање матурских испита;
 Анализа успеха на крају трећег класификационог периода;
МАЈ:









Усвајање записника са претходног састанка;
Извештај са Педагошког колегијума;
Извештаји са претходних такмичења;
Извештај о стручним посетама;
Обележавање међународног дана сестринства и дана Школе;
Учешће на такмичењу из прве помоћи и РППОС у организацији Црвеног крста;
Извођење припремне наставе за полагање матурских испита:
Организовање матурских испита.

ЈУН:






Усвајање записника са претходног састанка;
Извештај са Педагошког колегијума;
Извештај о реализацији матурских испита;
Предлози за прерасподелу часова и задужења за наредну школску годину;
Анализа успеха на крају наставне године.

АВГУСТ:
 Усвајање записника са претходног састанка;
 Израда извештаја о раду Стручног већа;
 Израда плана рада Стручног већа за школску 2020/2021.год.;
 Израда и усаглашавање критеријума оцењивања;
 Израд глобалних и оперативних наставних планова и планова стручног
усавршавања за школску 2020/2021.год.
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6. 3. 8. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЛЕКАРА И ФАРМАЦЕУТА
Председник стручног већа: Миљан Пешић
Време
реализације
Током године

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Садржај активности
Стручно усавршавање:
- екстерно: путем акредитованих семинара;
- интерно: путем угледних и огледних часова,
пројектне наставе;
- међусобне посете часовима;
- договор о корелацији рада појединих медицинских
предмета са опште-образовним предметима,
корелација рада теорије и прaксе, усклађивање
критеријума оцењивања, активно учествовање у
раду тимова у школи.
- евидентирање уџбеника из појединих предмета у
e-дневнике одељења;
- евидентирање плана писмених провера знања из
појединих предмета у e-дневнике одељења;
- усвајање плана узајамне посете часова;
- планирање интерног и екстерног усавршавања;
- договор о начину рада у лабораторијама;
- договор о начину набавке униформи за за ђаке;
- договор о набавци сировина и лабораторијског
посуђа;
- укључивање ученика у рад секција.
- усклађивање критеријума оцењивања;
- укључивање ученика у допунску и додатну
наставу;
- припрема предавања за наставничко веће;
- реализација посете одељења 4/3 фабрици лекова
„Хемофарм“ из Вршца у организацији проф.
Невенке Миловановић.
- анализа успеха на крају првог класификационог
периода;
- анализа нереализованих часова;
- анализа допунске и додатне наставе и секција;
- предлог мера за побољшавање успеха;
- усклађивање критеријума оцењивања;
- анализа о раду блок наставе;
- израда пописа свих лабораторија.
- реализација посете одељења 4/3 ЈКП „Водовод
Краљево“ из предмета броматологија са дијатетиком
Годишњи план рада школе
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Јануар/Фебруар

Март

Април

Мај

Јун
Јул

Август

у организацији проф. Ане Филиповић.
- анализа успеха на крају првог полугодишта;
- реализација допунске, додатне наставе и
ваннаставних активности;
- предлог мера за побољшање успеха;
- припрема плана блок наставе.
- реализација посете одељења 4/3 установи
„Фармацеутски факултет“ у Крагујевцу, у
организацији проф. Миљана Пешића.
- припрема ученика за такмичење из анатомије;
- припрема предавања на задате теме;
- анализа корелације са другим предметима;
- реализација посете одељења 4/3 расаднику
”Чистоћа”, Краљеву у организацији проф. Невенке
Миловановић;
- анализа успеха на крају трећег класификационог
периода;
- анализа нереализованих часова;
- предлог мера за побољшавање успеха;
- припрема матурских испита;
- реализација посете одељења 3/2 фабрици за
прераду кафе „DONCAFE“ у организацији проф.
Невенке Миловановић;
- реализација посете одељења 2/1,3/2 медицинској
лабораторији опште болнице „Студеница“ Краљево
из предмета Медицинска биохемија у организацији
проф. Ане Филиповић.
- припрема и организација матурских испита;
- анализа допунске, додатне наставе и ваннаставних
активности;
- усклађивање критеријума оцењивања.
- анализа успеха на крају другог полугодишта;
- анализа успеха на матурским испитима.
- анализа Стручног већа, избор новог председника и
записничара Стручног већа и секција у школској
2021/2022. години;
- израда извештаја о раду стручног усавршавања
чланова Стручног већа.
-предлог поделе наставних предмета
-коначна подела наставних предмета
- израда годишњег плана рада Стручног већа за
школску 2021/2022. годину;
- израда годишњих и оперативних планова рада за
школску 2021/2022. годину.
Годишњи план рада школе
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6. 3. 9. СТРУЧНО ВЕЋЕ КОЗМЕТИЧАРА И ФИЗИОТЕРАПЕУТА

СЕПТЕМБАР:
 Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и корелација наставних
садржаја између предмета
 Избор облика, метода и наставних средстава рада, осмишљавање структуре часова
теорије и вежби.
 Договор о одржавању контролних вежби и тестова
 Договор о набавци униформи, потрошног материјала као и уџбеника и стручне
литературе
 Усвајање плана рада стручног већа
 Упознавање ученика са правилником понашања у кабинету и правилником о
оцењивању на настави стручних предмета
 Разно
ОКТОБАР:
 Усаглашавање критеријума оцењивања
 Развијање мотивације код ученика
 Планирање стручног усавршавања
 Договор о организовању угледних часова
 Разно
НОВЕМБАР:
 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификавионог периода
 Договор о методама побољшања постигнућа ученика до краја првог полугодишта
 Организовање додатног, допунског рада и рада секција
 Разно
ДЕЦЕМБАР:
 Формирање плана о ваншколским активностима (посете сајмовима, сајму здравља и
велнес центрима)
 Избор семинара
 План и предлог уписа за наредну школску годину
 Разно
ЈАНУАР И ФЕБРУАР:
 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
 Анализа изведених угледних часова
 Извештај са одржаног семинара
 Усаглашавање критеријума оцењивања
 Разно
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МАРТ:
 Реализација плана о стручним посетама
 Мотивација ученика за боља постигнућа
 Разно
АПРИЛ:
 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог периода
 Извештај са стручних посета
 Разно
МАЈ:





Анализа успеха и дисциплине ученика IV разреда на крју наставне године
Анализа успеха и дисциплине ученика осталих разреда пред крај школске године
Припрема матурских испита
Разно

АВГУСТ:
 Избор председника стручног актива
 Коначна подела часова у оквиру норме
 Предлог уџбеника (и аутора) који ће се користити у наредној школској години
 Одређивање задужења наставника, за наредну школску годину (секције, додатна
настава) и ко ће их реализовати
 Предлог теме предавања за наставничко веће
 План рада стручног већа
Напомена:
Место рада актива: Наставничка канцеларија и кабинети
Извршиоци: Председник актива, предметни наставници, психолог, педагог и
директор школе.

6. 3. 10. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗУБНЕ ТЕХНИКЕ
Септембар
1. Утврђибање правила при реализацији вежби и вежбе у блоку и теоретске наставе.
2. Правилник понашања у кабинету.
3. Усаглашавање критеријума оцењивања.
Октобар
1. Осавремењивање практичне наставе.
2. Извештај са педагошког колегијума.
3. Планирање угледних часова.
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Новембар
1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
2. Набавка материјала за наредну годину.
3. Међусобна посета угледних часова и дискусија о њима.
Децембар
1. Сервисирање апарата у кабинету.
2. Опремање кабинета и набавка материјала.
3. Припрема ученика за школско такмичење.
Јануар – Фебруар
1. Анализа рад стручног већа у првом полугодишту.
2. Анализа постигнутог успеха ученика у првом полугодишту.
3. Интензивирање припреме ученика за републичко такмичење.
4. Стручно усавршавање.
Март
1. Предлагање мера за побољшање успеха ученика
2. Промоција школе у склопу професионалне орјентације у основним школама.
Април – Мај
1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода.
2. Анализа и реализација угледних часова.
Јун
1.
2.
3.
4.
5.

Анализа усвојеног знања и вештина ученика на крају школске године.
Анализа матурских испита.
Анализа рада стручног већа.
Разматрање поделе часова за наредну годину.
Избор новог председника актива за наредну годину.

Председник актива: Сања Петровић
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6. 4. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
месец
VIII

програмски садржај
-Извештај о раду Педагошког колегијума у
школској 2019/2020. години
- Доношење плана рада за школску 2020/2021.
-Анализа и евалуација постигнућа ученика и
стандарда постигнућа на крају школске године.
Предлог мера за наредну школску годину.
- Договор о организацији рада
-Именовање чланова Педагошког колегијума
- Израда глобалних и месечних плановаповезивање са стандардима – иницијални тестови

IX

-Разматрање и усвајање ГПРШ за 2020/2021.
-Извештај о раду за школску 2019/20.
-Распоред контролних и писмених задатака,
вежби и тестирања
- Иницијални тестови
-Распоред додатне, допунске наставе, ЧОС и
секција
-Предлог плана стручног усавршавања
запослених
-Организовање педагошко-инструктивног увида
и надзо
- Информисање о резултатима јавне набавке за
извођење екскурзија и других посета

X

- Разматрање ШРП за наредни 3-годишњи период
-Рад Ученичког парламента
- Самовредновање рада школе –израда акционог
плана и извештај
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-Анализа наставничких компетенција и
утврђивање списка обука и семинара
- Извештавање о активностима Тима за
безбедност и заштиту од насиља
- Организовање посете Сајму књига
XI

-Анализа остварених резултата и стандарда
постигнућа у настави у току првог
класификационог периода
-Редовност похађања наставе
-Вредновање квалитета рада и мере унапређења
наставног процес
-Реализација ваннаставних активности
-Праћење рада приправника и ментора
- Извештавање о активностима Тима за
безбедност и заштиту од насиља
- Извештавање о активностима Тима за
самовредновање
- Реализација посете редовних и угледних часова

XII

-Анализа спровођења развојног програма
-Извештаји о професионалном усавршавању
- Реализација посете редовних и угледних часова
-План за зимске семинаре и стручне скупове
-Професионална оријентација ученика
-Реализација школских програма и пројеката
-Праћење и реализација остварености Годишњег
плана рада
- Извештавање о активностима Тима за
безбедност и заштиту од насиља
-Анализа провере примене стандарда
-Активности у оквиру развојног програма
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- Анализа плана активности припреме
Светосавске недеље
I

-Реализација школских програма и пројеката
-Реализација посете редовних и угледних часова
-Реализација активности Светосавске недеље
-Анализа извештаја тима за безбедност
-Активности у вези самовредновања

II

- Анализа успеха, владања и реализације
наставног плана и програмана крају првог
полугодишта
- Припремање плана за спровођење уписа
ученика у нашу школу.
-Мере за унапређење образовно-васпитног рада у
другом полугођу
-Припрема за прославу Дана школе
- Реализација посете редовних и угледних часова
- Анализа увида у педагошку документацију
- Извештај о стручном усавршавању запослених
- Анализа рада Тима за самовредновање
-Организовање припремне наставе за полагање
матурског испита
-Организовање такмичења
-Учешће ученика Школе на такмичењима

III
- Активности у оквиру самовредновања
- Извештавање о активностима Тима за
безбедност и заштиту од насиља, праћење
резултата реализованих активности
- Анализа ваннаставних активности
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-Припрема за прославу Дана школе
IV

-Анализа остварених резултата у настави у току
трећег класификационог периода
-Анализа постигнутих резултата са такмичења
-Осврт на сарадњу са родитељима и
ваншколским институцијама
- Организовање активности поводом Ускршњих
празника
- Праћење реализације и остварености Годишњег
плана рада школе
- Извештавање о активностима Тима за
самовредновање
-Припрема за прославу Дана школе

V

- Прослава Дана школе
-Разматрање тока уписа ученика у нашу школу
-Анализа припремних активности за реализацију матурског испита
-Анализа посете угледних и редовних часова
-Aнaлизa резултата рaдa нa прoфeсиoнaлнoj
oрjeнтaциjи учeника
- Извештај о постигнутим успесима ученика на
такмичењима
-Анализа завршног извештаја Тима за
самовредновање рада школе

VI

-Успех и владање ученика четвртог разреда и
остварености Наставног плана и програма
-Анализа реализације наставног Плана и
Програма
-Израда ГПРШ за наредну школску годину
- Извештај о спровођењу матурског испита
- Анализа остварености образовних стандарда у
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протеклој години
-Извештаји о раду ПП службе, библиотекара,
стручних већа, ваннаставних активности
и осталих стручних тимова и секција
- Анализа стручног усавршавања
-Анализа извештаја тима за безбедност
- Организација израде извештаја о раду
Педагошког колегијума
- Организација израде извештаја остварености
Годишњег плана рада Школе

Годишњи план рада школе

139

Медицинска шкoла Краљево

6.5. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Одељењски старешина је педагошки, организациони, административни
руководилац одељења и његова улога се одвија кроз остваривање следећих задатака:
 подстицање самоиницијативе ученика у одељењу;
 неговање критике и самокритике међу члановима одељењског колектива;
 подстицање развоја другарства, толерантности и солидарности међу ученицима;
 омогућавање и стварање услова за успешно решавање проблема у одељењу на
ненасилан и конструктиван начин;
 развија мотивацију ученика за акције које су у функцији развоја пожељних
вредносних оријентација.
У реализацији појединих садржаја рада одељењског старешине помоћ ће пружити
стручни сарадници (педагог, психолог), предметни наставници, родитељи ученика и
здравствени радници.
Одељенски старешина је у обавези да сарађује са Тимом за заштиту ученика од
насиља, као и Тимовима који су формирани за реализацију принципа инклузивног
образовања у школи и по потреби да учествује у раду ових тимова.
Посебан допринос у раду одељењског старешине се огледа у сарадњи са
родитељима ученика кроз следеће видове:
 индивидуална сарадња;
 сарадња на нивоу одељења (одељењски родитељски састанци);
 према потреби и на нивоу разреда одељења.
Одељењске старешине су у обавези да одрже најмање по 35 часова, односно 30
одељењска часа у завршном разреду.
У следећој табели дати су називи обавезних часова које одељенски старешина
треба да спроведе:
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Табела: План рада одељењског старешине
Први час. Назив: Упознавање ученика са новом школом, избори за
руководство одељења и ђачки парламент.
Садржај: Упознавање ученика са организацијом рада школе, наставним
планом, распоредом часова редовне и практичне наставе. Упознавање
социо-културних и економских услова породице ученика; евидентирање
основних података о ученицима. Упознавање ученика са правилима
понашања, правима и обавезама ученика. Комплетирање документације
ученика; демократски избор руководства одељењског колектива
(заједнице) и чланова Ученичког парламента.
Други час. Назив: Одржавање родитељског састанка.
Садржај: договор о заједничком раду. Упознавање родитеља са
С
организацијом рада школе, наставним планом, распоредом часова и
правилима понашања ученика.
Е
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Трећи час. Назив: Ваннаставне активности у школи.
Садржај: Упознати ученике са могућим ваннаставним активностима у
школи. Путем упитника испитати жеље ученика. Сарађивати са
педагошко-психолошком службом ради уноса у Годишњи план. Час
спровести до 20. септембра и предати попуњену евиденцију жеља
педагошко-психолошкој служби.
Четврти час. Назив: Проблеми прилагођавања и врсте насиља.
Садржај: Дискусија о проблемима прилагођавања новој средини:
деловање појединаца и група ван школе на безбедност и здравље
ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком; проверити
вештине читања и писања, као и технике учења ученика; развијање
поверења у комуникацији са одељенским старешином; разматрити
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
школе.
Пети час. Назив: Програм за заштиту ученика од насиља.
Садржај: упознавање ученика са основним елементима програма за
заштиту ученика од насиља; нагласак је на улогама актера школског
живота, мерама превенције и интервенције.
Први час. Назив: Организација слободног времена и приоритети
ученика.
Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно
(приступи учењу, технике учења, управљање пажњом и сл.); савети у
погледу тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним
наставником (начин праћења рада наставника, употреба наставникових
предавања у самосталном учењу и сл.); разговор о циљевима ученика са
тенденцијом постављања личних, јасних, достижних и мерљивих циљева
(за сваког ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи; разговор о
трошењу слободног времена и ризичним понашањима.
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Други час. Назив: Облици насиља, мере интервенције и превенције.
Садржај: предавати о облицима насиља према Посебном протоколу за
заштиту ученика; дискусија о насиљу у школи упознавање са мерама
интервенције и превенције које се спроводе у школи. Разговор о
могућим проблемима у новој средини.
Трећи час. Назив: Облици подршке ученицима у школи. Разговор о
подршци ученицима које пружа одељенски старешина и чланови
педагошко-психолошке службе; разговор о ученичкој сарадњи и
међусобној подршци; уочавање ученика којима је потребна сарадња са
педагошко-психолошком службом; упућивање ученика у додатну и
допунску наставу, као и секције.

Н
О
В
Е
М
Б
А
Р

Д
Е

Четврти час. Назив: Узроци и последице злоупотребе дрога.
Садржај: мини предавање и разговор о злоупотреби таблета, канабиса,
наркотика (опијум, хероин и сл.), халуционогена (ЛСД и сл.) и кокаина;
нагласак на психо-социјалним факторима употребе дрога (вршњачке
групе, деловање појединаца и група из окружења и сл., разлозима за
прикључење тим групама; на деловању отуђења од породице, на
деловању лошег самопоимања, негативног идентитета и сл.).
Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја.
Садржај: Припрема за седницу одељењског већа на крају првог
класификационог периода и родитељски састанак. Анализа изостајања
ученика и сарадње са родитељима и план за смањење изостајања и
унапређења сарадње са родитељима.
Други час. Назив: Улога вршњака и самопоимања при конзумирању
алкохолних пића и цигарета. Садржај: мини предавање о факторима
који делују на конзумирање алкохолних пића и цигарета у младости, као
и последицама.
Трећи час. Назив: Одржавање родитељског састанка. Садржај:
упознавање родитеља са успехом и владањем ученика. Предлагање мера
за побољшање успеха и владања ученика.
Четврти час.Назив: Подршка ученицима у учењу. Садржај:
испитивање потреба ученика за додатном подршком у раду и сарадња са
Тимом ИО; индивидуално саветовање сваког ученика.
Први час. Назив: Сида и полне болести. Садржај: мини предавање и
разговор о сексуалном понашању, разговор о превенцији полних
болести; разговор о болести Сида.
Други час. Назив: Пријатељски односи између ученика у
одељењу и постигнуће ушколи. Садржај: развијање сарадње и подршке
међу ученицима.
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Трећи час. Назив: Облици насиља, права и обавезе актера школског
живота. Садржај: повезивање појава насиља са кршењем ученичких
права и обавеза, као и повезивање превенције са очувањем истих;
указивање на утицај појава насиља на глобално смањење задовољства
ученика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа
ученика.
Четврти час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа
похађања и успешности допунске и додатне наставе и предлози за
унапређење.

Ј
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције
и културе нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.
Други час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта.
Садржај: анализа постигнућа ученика; припрема за седницу одељењског
већа на крају првог полугодишта и за родитељске састанке; вођење
ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу
зимског распуста;
Први час. Назив: Постигнуће ученика и професионални идентитет.
Садржај: узроци неоправданог изостајања са наставе; повезаност великог
броја изостанака са ризичним понашањима; организација слободног
времена; дискусија о избору школе и развоју професионалног идентитета
ученика: ``да ли сам одабрао праву школу?``
Други час. Назив: Самопоштовање и насиље. Садржај: повезаност
идентитета, самопоштовања и насилног понашања код учениканасилника, као и код жртви насиља; културно опхођење у школи и на
јавним местима према ученицима, предметним наставницима и
запосленима у школи.
Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју.
Садржај: мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља,
ризичним и протективним факторима здравља; главним показатељима
зрелог мишљења, зрелих потреба и социјалне прилагођености сходно
узрасту; као и начинима праћења свог постигнућа у школи.
Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа
похађања и успешности допунске и додатне наставе и предлози за
унапређење.
Други час. Назив: Усмеравање ученика на коришћење библиотеке,
стручне литературе. Садржај: упутити ученике о значају коришћења
стручне литературе у циљу проширивања знања.
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Трећи час. Назив: Насиље злоупотребом информационих
технологија. Садржај: разговор са ученицима о злоупотреби мобилних
телефона, камера, интернета и других технологија у сврхе емоционалног
повређивања других и угрожавања њиховог достојанства; разговор о
појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за безбедност у
школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно понашање
ученика.
Четврти час. Назив: рад са родитељима ученика који заостају у раду.
Садржај: индивидуални разговори са родитељима и изналажење начина
за бољу сарадњу; чиме се утиче на побољшање успеха и владање
ученика.

А
П
Р
И
Л

Пети час. Назив: Вођење педагошке документације. Садржај: редовно
вођење документације: дневник образовно васпитног рада, записник
одељењских већа, родитељских састанака.
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: Назив: професионална орјентација
ученика. Садржај: Сарадња са предметним наставницима и стручном
службом.
Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја.
Садржај: анализа успеха и владања на крају трећег класификационог
периода и предлози за унапређење рада ученика. Испитивање и анализа
успешности допунске наставе и сарадња са предметнимнаставницима на
унапређењу исте. Припрема за родитељски састанак.
Други час. Назив: Ризична понашања младих. Садржај: Разлози,
последице и превенција ризичних понашања младих –избор предавања и
дискусије према актуелним проблемима ученика.
Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и експлоатација
ученика као облици насиља. Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ
садржаја из Посебног протокола за заштиту ученика од насиља; разговор
о појавама насиља у школи и проналажење решења.
Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и
локалној заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким
организацијама и локалној заједници, разматрање користи од учешћа и
предлози за унапређење рада ученика у овим областима.

М
А

Први час. Назив: Комуникација, поверење и отуђење у породици и
понашање ученика. Садржај: указивање на важност и облике подршке
чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за
прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе;
разговор о проблемима.
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Други час. Назив: Одговорност и улога појединаца који имају
сазнање о насиљу.
Садржај: објаснити појам ћутљиве већине; размотрити мотиве особа које
уживају у насиљу или посматрању насиља; разматрање и решавање
актуелних проблема који имају везе са насиљем.
Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај:
разговор о планираним и оствареним циљевима ученика у погледу
постигнућа у школи; уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у
остваривању постављених циљева; праћење степена реализације
наставних предмета и посета настави.
Први час. Назив: утврђивање реализације фонда часова свих облика
наставе. Садржај: анализа документације.
Други час. Назив: Постигнуће ученика на крају наставне године.
Садржај: анализа успеха и владања на крају наставне године и предлози
за унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности
допунске наставе и сарадња са предметним наставницима на унапређењу
исте. Припрема за родитељски састанак.
Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне године
- Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године;
- Разредни и поправни испити;
-Припрема за родитељски састанак;
-Сређивањепедагошке документације.
Август: - Учествовање у организацији поправних и разредних испита;
- Припрема материјала за седницу одељењског и наставничког већа на
крају школске године;
-Сређивање целокупне одељењске документације.
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План часова одељењског старешине на превенцији насиља
Веома важан део рада одељењског старешине су часови на реализацији Програма
зан заштиту ученика од насиља. Одрађене часове неопходно је убележити у Књиге
евиденције.
Образовни циљ плана. Ученици треба да стекну знања о томе како се одређују
облици насиља, као и о начинима превенције и интервенције. Развијање осетљивости за
препознавање насиља.
Васпитни циљеви плана. Развијање негативних ставова према вршењу насиља.
Развијање спремности да се у случајевима насиља или сумње на насиље реагује у складу са
Програмом за заштиту ученика од насиља. Неговање опште климе прихватања,
толеранције и уважавања.
Препоручени садржаји за остваривање плана: Посебни протокол за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Програм за заштиту ученика од насиља;
Приручници за грађанско васпитање.
Препоручени облик рада: мешовити (фронтални, групни, индивидуални)
Препоручени методи рада: предавање, разговор, презентација, практични радови
ученика, текстуална .
Циљеве, задатке, садржаје, активности и начин рада појединих часова овог плана одређује
одељенски старешина у складу са развојним потенцијалима ученика.

План рада одељењских старешина са родитељима
на превенцији насиља у оквиру родитељских састанака
На најмање два родитељска састанка треба обрадити следеће теме:
1. Упознавање родитеља са Програмом за заштиту ученика од насиља
2. Разматрање појава насиља у школи
Циљ плана. Родитељи треба да буду информисани са садржајем Посебног
протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програмом
школе за спречавање насиља. Родитељи и одељењске старешине размењују искуства у
погледу питања значајних за превенцију насиља и креирају заједничке предлоге како
унапредити рад школе у овом погледу.
Рад на овим темама уписује се у књиге евиденције.
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Обавезе одељењских старешина у погледу интервенције у случајевима
насиља
1. Одељенски старешина води евиденцију о случајевима насиља у посебним
документима/формуларима које припрема педагошко-психолошка служба, а које предлаже
Школски тим за заштиту ученика од насиља.
2. Одељенски старешина је обавезан да обавести чланове Тима за заштиту ученика од
насиља о сумњи на насиље или насиљу уколико је процењени ниво ризика за безбедност
ученика на нивоу 2 или 3, без одлагања, чим је у прилици да оствари контакт са члановима
Тима, и то усмено и подносећи попуњен документ предвиђен за евидентирање насиља.
Чланови Тима задужени за прикупљање информација су психолог и педагог школе.
3. Одељенски старешина размењује информације које су релевантне за појаве насиља у
одељењу и школи са ученицима.
Прилагођавање рада одељењског старешине развојним карактеристикама
ученика
Одељенске старешине помажу ученицима да савладају развојне задатке и да реше
актуелне проблеме који се рефлектују на њихово постигнуће у школи. У појединим
разредима одељенске старешине имају већу улогу у појединим развојним задацима.
Одељенске старешине првог разреда у саветодавном раду са ученицима и у
планирању својих часова посебну пажњу обраћају на проблеме које ученици имају у
прилагођавању новој школи и средини; проблеме са новим ризицима по здравље и развој
ученика, посебно на проблеме дроге међу младима, проблеме са клађењем и коцкањем
младих, зависношћу од видео игара и сл.; као и проблеме повећања напора у учењу у
средњој школи, посебно у погледу ефикаснијих начина учења и дисциплинованог рада код
куће. Одељенске старешине прве и друге године ће уложити посебно знатан напор у
подстицање самоиницијативе ученика и учешће ученика у ученичким организацијама и
ваннаставним активностима. Одељенске старешине друге и треће године посебну пажњу
обраћају на проблеме самопоимања који се битно интензивирају у овом периоду и доводе
до сумње ученика у сопствену компетентност, што смањује мотивацију ученика за
школски рад и мотивише на ризична понашања. Одељенске стрешине ће показати посебну
осетљивост на поправљање самопоштовања ученика подржавајући њихове пожељне
самоперцепције у домену школске и будуће професионалне улоге, породичних,
другарских и партнерских односа. Одељенске старешине четврте године посебну пажњу
обраћају у саветодавном раду на професионалну оријeнтацију ученика.
У прилагођавању рада одељенских старешина развојним карактеристикама
ученика одељенске старешине сарађују са психологом школе у мери и на начин који они
сами процене да је неопходан.
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Списак одељењских старешина за школску 2020/2021. годину:

I

ПРВИ РАЗРЕД:
Медицинска сестра – техничар

I

Фармацеутски техничар

I
I

Медицинска сестра васпитач
Козметички техничар

I

Зубни техничар

II
II
II
II
II

ДРУГИ РАЗРЕД:
Медицинска сестра – техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Физиотерапеутски техничар
Зубни техничар

Јелена Вељовић
Маријана Рачић
Марина Новаковић
Александар Думић
Ана Миљевић

III
III
III
III
III

ТРЕЋИ РАЗРЕД:
Медицинска сестра – техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Физиотерапеутски техничар
Зубни техничар

Мира Белопавловић
Горица Радичевић
Јасана Зарев
Соња Илић
Сања Петровић

IV
IV
IV

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
Медицинска сестра – техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач

Весна Божовић
Ђорђе Симић
Оливера Ђуровић

IV

Козметички техничар

IV

Зубни техничар
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Светлана Букумира
Мирјана Костић Чолић
Љиљана Петошевић
Ана Ерац
Александра Миличић

Мина Миљаковић
Данијела Кужић
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Термини реализације часа одељењског старешине:
Одељењске старешине

Време реализације

I1

Светлана Букумира

Среда, 6 час пре подне

I2

Мирјана Костић Чолић

Среда, 1 час по подне

I3

Љиљана Петошевић

Понедељак, 1 час по подне

I4

Ана Ерац

Уторак, 6 час пре подне

I5

Јасмина Јовановић

Петак, 2 час пре подне

II1

Јелена Вељовић

Понедељак, 6 час пре подне

II2

Маријана Рачић

Уторак, 7 час пре подне

II3

Марина Новаковић

Уторак, 7 час пре подне

II4

Александар Думић

Среда, 7. час пре подне

II5

Ана Миљевић

Среда, 7. час пре подне

III1

Мира Белопавловић

Петак, 2 час по подне

III2

Горица Радичевић

Петак, 6 час по подне

III3

Јасана Зарев

Понедељак, 2 час по подне

III4

Соња Илић

Четвртак, 7. час по подне

III5

Сања Петровић

Петак, 7 час по подне

IV1

Весна Божовић

Среда, 2 час по подне

IV2

Ђорђе Симић

Четвртак, 7 час по подне

IV3

Оливера Ђуровић

Понедељак, 5 час пре подне

IV4

Мина Миљаковић

Понедељак, 6 час по подне

IV5

Данијела Кужић

Четвртак, 6 час по подне
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Термини сарадње одељенских старешина са родитељима:
Одељењске старешине

Време реализације

I1

Светлана Букумира

Уторак, други час пре подне

I2

Мирјана Костић Чолић

Среда, 4. час пре подне

I3

Љиљана Петошевић

Уторак, од 9,30 до 10,30 часова

I4

Ана Ерац

Понедељак, 13:30-14

I5

Јасмина Јовановић

Понедељак, 3. час пре подне

II1

Јелена Вељовић

Понедељак, 10:00 до 10:45 пре
подне

II2

Маријана Рачић

Понедељак, 11:55 до 12:25

II3

Марина Новаковић

Четвртак, 10:00 до 10:45

II4

Александар Думић

Среда, 5.час пре подне

II5

Ана Миљевић

Понедељак, од 13 до 13:30

III1

Мира Белопавловић

Понедељак, 5.час пре подне

III2

Горица Радичевић

Петак, 6 час по подне

III3

Јасана Зарев

Среда, 5.час пре подне

III4

Сања Петровић

Уторак, од 14 до 15 часова

III5

Соња Илић

Понедељак, 2. час по подне

IV1

Весна Божовић

Понедељак, 11 до 12 часова

IV2

Ђорђе Симић

Четвртак, 1 час по подне

IV3

Оливера Ђуровић

Петак, 12:30-13:00

IV4

Мина Миљаковић

Уторак, 13:30 до 14:00 часова

IV5

Данијела Кужић

Петак
13:30 – 14:15

Годишњи план рада школе
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6.6. ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА

Бр.

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

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
тема
Септембар
Информисање о наставном плану, образовним профилима,
организацији наставе и вежби
Понашање у школи, обавезе, дужности и права ученика,
редара, дежурних ученика, упознавање са правилима
понашања и васпитно дисциплинским мерама.
Конституисање одељенске заједнице
Информисање о вертикалној проходности и могућностима
запошљавања
Пријатељство и како га неговати
Слободно време и однос младих према активностима
Однос према раду
Организација екскурзије
Текућа питања
Октобар
Упознавање са правилнком оцењивања, организацијом и
расоредом додатне и допунске наставе, критеријумима
оцењивања
Проблем наркоманије код младих
Рационализација учења (радни дан ученика, организација
простора и времена)
Типови насиља
Упознавање са индивидуалним карактеристикама ученика,
њиховим интересовањима, способностима и мотивима.
Усклађивање са захтевима и могућностима наставе
(редовне,
додатне, допунске, секције)
Ученички парламент, представљање рада, вршњачки
едукатори
Текућа питања
Новембар
Разматрање успеха и понашања у првом класификационом
периоду
Развијање одговорности (обавезе, лични успех и успех
одељења)
Годишњи план рада школе

разред

I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I
II, III
III, IV
II, III, IV
I, II, III, IV

I, II, III, IV
I, II, III, IV
I
I, II, III, IV

I, II

I,II,III,IV
I,II,III,IV

I,II,III,IV
I,II,III,IV
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3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алкохолизам и пушење код младих
Шта бих променио/ла код себе?
Рационализација учења (прављење бележака, издвајање
битног)
Текућа питања
Децембар
Аидс, заразне болести и могућности заштите
Неприлагођено понашање код ученика (агресивност,
изостајање са наставе, неприхватљиве навике и сл.)
Упознавање ученика са програмом полагања завршних и
матурских испита
Заштита репродуктивног здравља (контрацепција)
Текућа питања
Јануар
Обележавање дана Светог Саве
Негативни аспекти изостајања из школе
Поремећаји исхране
Професионална оријентација (могућности даљег
школовања)
Како реаговати у слућају насиља? Унутрашња и спољашња
заштитна мрежа
Анализа успеха и владања ученика
Текућа питања
Фебруар
Насиље у нашој околини, насиље међу младима
Како побољшати успех
Разговор о реализацији блок наставе и вежби
Психофизичке карактеристике адолесцената
Рационализација учења (коришћење литературе,
сналажење у
библиотеци)

II,III,IV
I,II,III,IV

Текућа питања I,II,III,IV

I,II,III,IV

I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
III,IV
II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
II,III,IV
III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV

Март
1.

Анализа понашања и успеха ученика

2.

Професионална оријентација (разговор са психологом,
писање CV-а)
Годишњи план рада школе

I,II,III,IV
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Постојећи односи у одељењу и могућности унапређења
односа међу ученицима, узајамно помагање

I,II,III,IV

3.
4.

Припреме за Дан школе

I,II,III,IV

5.

Рад Ученичког парламента (извештај представника)

I,II,III,IV

6.

Текућа питања

I,II,III,IV
Април

1.

Матурски испит

2.

Анализа успеха ученика после III тромесечја

3.
4.
5.

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

3.
4.

IV

Заштита човекове околине
Заштита репродуктивног здравља (''Како да донесем
одлуку'')
Текућа питања
Мај
Унапређење репродуктивног здравља (превенција,
трудноћа,
планирање породице)
Актуелна дешавања у друштву
Организација презентације факултета
Похваљивање успешних ученика
Текућа питања
Јун
Проблеми изостајања
Анализа постигнутих резултата са посебним освртом на
индивидуалне особине ученика а у односу на захтеве
изабраног
занимања
Похваљивање успешних ученика и одељења
Текућа питања за завршетак школске године

Годишњи план рада школе

I,II,III,IV
I,II,III,IV
I, II
I,II,III,IV

III,IV
II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III,IV
I,II,III
I,II,III,IV

I,II,III,
I,II,III,
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Термини реализације часа одељењске заједнице:
Одељењске старешине

Време реализације

I1

Светлана Букумира

Среда, 6 час пре подне

I2

Мирјана Костић Чолић

Среда, 1 час по подне

I3

Љиљана Петошевић

Понедељак, 1 час по подне

I4

Ана Ерац

Уторак, 6 час пре подне

I5

Јасмина Јовановић

Петак, 2 час пре подне

II1

Јелена Вељовић

Понедељак, 6 час пре подне

II2

Маријана Рачић

Уторак, 7 час пре подне

II3

Марина Новаковић

Уторак, 7 час пре подне

II4

Александар Думић

Среда, 7. час пре подне

II5

Ана Миљевић

Среда, 7. час пре подне

III1

Мира Белопавловић

Петак, 2 час по подне

III2

Горица Радичевић

Петак, 6 час по подне

III3

Јасана Зарев

Понедељак, 2 час по подне

III4

Соња Илић

Четвртак, 7. час по подне

III5

Сања Петровић

Петак, 7 час по подне

IV1

Весна Божовић

Среда, 2 час по подне

IV2

Ђорђе Симић

Четвртак, 7 час по подне

IV3

Оливера Ђуровић

Понедељак, 5 час пре подне

IV4

Мина Миљаковић

Понедељак, 6 час по подне

IV5

Данијела Кужић

Четвртак, 6 час по подне

Годишњи план рада школе
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6.7. ПЛАН РАДА ТИМОВА
6.7.1. С ТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови Тима за школско развојно планирање су:
1. Марија Павловић – координатор
5.
2. Љубинко Јовановић
6.
3. Јасна Зарев
7.
4. Соња Илић
8.

Ивана Стајић
Ивана Бошковић
Родитељ из Савета родитеља
Ђак из ђачког парламента

План стручног актива за развојно планирање:
Задаци

Активности

Организовање
састанака
тима

Заказивање термина, припрема
материјала, сарадња са
директорком и члановима
педагошко-психолошке службе
Истраживање мишљења чланова
Тима о оствареним и
неоствареним елементима и
слабостима Школског развојног
плана

Праћење
реализације
развојног
плана у
текућој
школској
години

Истраживање
усклађености
ШРПа са
потребама
ученика,
родитеља и
локалне
заједнице

Носиоци
активности
Координатор

Сваки члан
тима
добија свој део
посла

Истраживање мишљења ученика,
родитеља и локалне заједнице о
оствареним и неоствареним
елементима и слабостима
Школског развојног плана

Чланови тима

1. Планирање истраживања
(ПИСАЊЕ НАЦРТА
ИСПИТИВАЊА: УВОД,
МЕТОД, ТЕХНИКЕ
ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА)

Чланови тима

2. Обезбеђивање материјала
(УМНОЖАВАЊЕ И
РАСПОДЕЛА
ИНСТРУМЕНАТА)

Чланови тима

3. Испитивање ученика,
родитеља и локалне заједнице
(ЗАДАВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА
ИСПИТАНИЦИМА)
4. Анализа података и

Одељењске
старешине

Временска
динамика
Током школске
године најмање 6
састанака
У недељи после
завршетка
класификационог
периода
(новембар,
јануар, април и
јул
текуће школске
године).
На крају
полугодишта и
на
крају школске
године
децембар (акт.
1. и 2.),
јануар (акт. 3),
фебруар (акт. 3
и 4) наставне
текуће године
године

Медицинска шкoла Краљево

интерпретација разултата
(ПИСАЊЕ ОБРАДЕ
РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧАКА)

Вођење
евиденције о
раду тима
извештавање

Члан тима
задужен за
вођење
записника
Члан тима
задужен за
писање
извештаја

Вођење записника о раду тима

Писање извештаја о спроведеним
испитивањима са

Подношење извештаја
Директору,
Школском одбору, Савету
родитеља,
Наставничком већу, Ученичком
парламенту, педагошком
колегијуму.
Извештавање стручних већа

После сваког
састанка Тима

На крају школске
године,
август

од јула до
октобра
Чланови тима

Годишњи план рада школе
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6.7.2. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Чланови Тима за самовредновање су:
1. Милица Милетић - координатор
2. Ђорђе Миљаковић
3. Снежа Миросавић

4. Ана Миљевић
5. Маријана Рачић
6. Ивана Стајић

Плана рада Тима за самовредновање кључне области
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Садржај активности


Организација рада Тима.



Предлози за измену и допуну плана активности



Упознавање чланова колектива са планом
активности Тима и циљевима самовредновања и
вредновања током школске 2020/21. године



Израда плана истраживања



Подела задужења међу члановима Тима и
припрема за реализацију активности



Обезбеђивање приступа документацији потребној
за истраживање



Припрема и израда инструмената за реализацију
истраживања одабране кључне области



Примена инструмената на одабраном узорку и
прикупљање доказа о стању у одабраној кључној
области



Унос, обрада и анализа прикупљених података



Дискусија резултата истраживања и даљих корака у
раду Тима



Упознавање чланова колектива са резултатима
истраживања

Носиоци активности

Време
реализације

Чланови тима

Септембар

Октобар

Одељењске
старешине, секретар
школе

Новембар

Чланови Тима

Децембар/
Јануар

Координатор тима

фебруар

Годишњи план рада школе
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Планирање даљих корака у раду Тима



Припрема и израда инструмената за реализацију
истраживања одабране кључне области



Примена инструмената на одабраном узорку и
прикупљање доказа о стању у одабраној кључној
области, унос, обрада и анализа прикупљених
података



Дискусија резултата истраживања, компарација
закључака и продукција препорука за унапређење
рада у кључној области



Дискусија резултата активности Тима током
школске 2020/21. године





Израда годишњег извештаја о раду Тима и
резултатима реализованог истраживања
Упознавање чланова колектива са резултатима рада
Тима остварених током школске 2020/21. Године
Избор кључне области за самовредновање и
вредновање и израда плана и програма рада Тима
за школску 2021/22. годину

Годишњи план рада школе

Чланови Тима

Матр/
Април

Чланови тима

Мај

Чланови тима

Јун

Директор школе

Чланови Тима

Јул

Август
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6.7.3. С ТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИЗРАДУ И РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови Тима за израду и развој школског програма су:
1.
2.
3.
4.

Јелена Видић - координатор
Данијела Кужић
Мира Белопавловић
Весна Пушоњић
Задаци

Организовање и
управљање
састанцима,
контрола рада
чланова Тима

Праћење
реализације у
текућој школској
години

5. Родитељ из Савета родитеља
6. Ђак из ђачког парламента

Активности
Заказивање термина
састанака, припрема
материјала, сарадња са
Директорком и члановима
педагошко-психолошке
службе
Испитивање остварености
елемената Школског програма
(оствареност циљева и задатака
програма сагледана
кроз показатеље у књигама
евиденције рада)

Носиоци
активности

Координатор

Чланови тима

Временска
динамика
Најмање 5
састанака, на
почетку године и
крају сваког
класификационог
периода
У недељи после
завршетка
класификационог
периода

Истраживање потреба
родитеља за променама Школског
програма и достављање резултата
записничару тима
Усклађивање
потреба ученика,
родитеља и локалне
заједнице са
Школским
програмом

Истраживање потреба ученика
за променама
Школског програма и
достављање резултата
записничару тима

Чланови тима

током
другог
полугодишта

Истраживање потреба ученика
за променама
Школског програма и
достављање резултата
записничару тима

Вођење евиденције
о раду

Писање и чување записника,
чување материјала
истраживања

Писање извештаја
и акционог плана

Писање извештаја и Акционог
плана за унапређење
Школског програма

јул

Извештавање

Извештавање Школског
одбора, Савета родитеља,
Наставничког већа, Ученичког
парламента, педагошког
колегијума,
стручних већа

У првом
тромесечју
наредне школске
године

Годишњи план рада школе

Записничар

Директор школе

После сваког
састанка Тима
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6.7.4. ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА :
Чланови Тима за израду годишњег плана рада су:
1. Ивана Бошковић – координатор
2. Ивана Стајић
3. Снежана Чемерикић
4. Јелена Вукосављевић
5. Невенка Миловановић
Задаци
Организовање и
управљање
састанцима,
контрола рада
чланова Тима

Праћење
реализације
Годишњег планау
текућој школској
години

Активности
Заказивање термина
састанака, припрема
материјала, сарадња са Директорком и
члановима
педагошко-психолошке
службе

Испитивање остварености
елемената Годишњег плана
прегледом дневника
(планирани и одржани часови
редовне, допунске и додатне
наставе, секција и одељенских
старешина)

Носиоци
активности

Временска
динамика

Координатор

Најмање 5
састанака, на
почетку године
и
крају сваког
класификацион
ог
периода

Чланови тима

У недељи после
завршетка
класификацион
ог
периода

Истраживање потреба
родитеља за променама Школског
програма и достављање резултата
записничару тима
Усклађивање
потреба ученика,
родитеља и локалне
заједнице са
Годишњим
планом
рада

Истраживање потреба ученика
за променама
Годишњег плана и
достављање резултата
записничару тима

Чланови тима

током
другог
полугодишта

Истраживање потреба ученика
за променама
Годишљег плана рада и
достављање резултата
записничару тима

Вођење евиденције
о раду

Писање и чување записника,
чување материјала
истраживања

Писање извештаја
и акционог плана

Писање извештаја и Акционог
плана за унапређење
Годишљег плана рад

Годишњи план рада школе

записничар

После сваког
састанка Тима
јул текуће
године
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Извештавање

Извештавање Школског
одбора, Савета родитеља,
Наставничког већа, Ученичког
парламента, педагошког
колегијума,стручних већа

Директор
школе

У првом
тромесечју
наредне
школске
године

3.7.5. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Чланови Тима за професионални развој:
1. Ана Филиповић - координатор
2. Ивана Бошковић
3. Миљан Пешић

4. Весна Милетић
5. Ана Зечевић

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања
посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових
постигнућа.
Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које
подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за
унапређивање образовно-васпитног стручног рада.
Поред тога, саставни део
професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.
Професионални развој наставника је сложен, дугорочни, доживотни процес
усмерен на унапређење квалитета наставе и положаја наставничке професије у друштву. Професионални развој наставника односи се на континуирано усавршавање постојећих и
стицање нових знања, вештина, ставова и перспектива, који доприносе квалитетнијем
обављању посла, унапређењу квалитета учења и постигнућа ученика, али и развоју
професионалне улоге наставника.
Професионални развој наставника усмерен је на развој особе унутар њене
професионалне улоге и укључује како формално искуство (семинари, радионице,
професионални скупови, рад са ментором итд.), тако и неформално искуство (читање
стручних часописа, професионалних публикација, гледање телевизијских емисија које се
односе на поједину научну област и сл.), али и самоевалуацију, саморефлексију
наставничког искуства.
Зашто је важан професионални развој? О значају професионалног развоја
наставника можемо говорити на неколико нивоа.
Развој професионалне улоге наставницима пружа континуирано стицање,
унапређење и продубљивање знања, вештина и способности које су од велике важности за
унапређење квалитета рада и успех ученика. У прилог неопходности континуираног
професионалног развоја говоре и следећи подаци: Чак се и искусни наставници суочавају
са великим изазовима сваке године, укључујући нове методе, напредак технологије,
промене у садржају, законима и процедурама, као и образовним потребама ученика.
Наставници који не улажу у свој профсионални развој не унапређују своје вештине, што се
даље одражава на неефикасност постигнућа ученика.
Годишњи план рада школе
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Развој професионалне улоге пружа могућност унапређења сарадње са родитељима,
колективом и управом образовне установе.
Развој наставника омогућава припрему за прихватање и примену системских
промена у смислу унапређења активног учешћа, мотивације и иницијативе у спровођењу
реформи и промена у својој средини.
Важност професионалног развоја огледа се и у унапређењу и јачању
професионалне улоге наставника и начина који наставник види себе и своју
професионалну улогу.
Једна од кључних предности професионалног развоја наставника о којој сведоче и
бројна истраживања је да развој наставника доприноси унапређењу ученичког постигнућа.
План рада биће реализован како кроз реализацију угледних и одледних часова тако
и другим облицима стручног усавршавања. Планирани број састанака је 4 током школске
године.
Задаци
Организовање и
управљање
састанцима,
контрола рада
чланова Тима

Стварање Плана
усавршавања на нивоу
Установе

Активности
Заказивање термина
састанака, припрема
материјала, сарадња са
Директорком и члановима
педагошко-психолошке
службе
Осмишљавање
плана
Писање плана

Вођење евиденције
о раду

Писање и чување
записника,
чување материјала
истраживања

Писање извештаја
и акционог плана

Писање извештаја и
Акционог
плана за унапређење
Годишљег плана рад

Извештавање

Извештавање Школског
одбора, Савета родитеља,
Наставничког већа,
Ученичког
парламента, педагошког
колегијума,
стручних већа

Годишњи план рада школе

Носиоци
активности

Координатор

Временска
динамика
Најмање 5
састанака, на
почетку године и
крају сваког
класификационог
периода

Чланови тима

јул текуће
године

Чланови тима

август текуће
године

записничар

После сваког
састанка Тима

Чланови тима

јул текуће године

Директор школе

У првом
тромесечју
наредне школске
године
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3.7.6. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА

Чланови тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања:
1. Милишевић Катарина-координатор
4. Стефан Милошевски
2. Светлана Букумира
5. Снежана Чемерикић
3. Александар Думић
6. Ивана Бошковић
Редовни састанци Тима одржавају се у терминима предвиђеним по Плану рада.
По потреби организују се ванредни састанци на захтев било ког члана Тима.
Састанци се одржавају у присуству просте већине чланова Тима.

Месец
IX
XI

Садржај програма


Договор о раду Тима



Анализа урађених активности из Акционог плана
планираних за овај период
Текућа питања




XII и I




III и IV

Анализа урађених активности из Акционог плана
планираних за овај период
Текућа питања



Анализа урађених активности из Акционог плана
планираних за овај период
Текућа питања




Процена ефикасности предузетих активности
Задаци за израду Програма заштите ученика од

дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања насиља за следећу школску годину

VI


Текућа питања



Израда

Програма

за

заштиту

ученика

дискриминације,
насиља,
злостављања
занемаривања насиља за следећу школску годину

VII


VIII


Предлог

Програма

дискриминације,
занемаривања

за

заштиту

насиља,

ученика

злостављања

од

и
од
и

Предлог Акционог плана за нову школску годину

Годишњи план рада школе
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Улоге и одговорности чланова тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања: насиља дати су у Програму за заштиту ученика од
насиља који је саставни део овог Годишњег плана рада школe.
Интерна заштитна мрежа
У складу са Оквирним акционим планом за првенцију насиља у образовноваспитним установама у школи Министраства просвете, формира се Интерна заштитна
мрежа. Интерну заштитну мрежу чине сви ученици, њихови родитељи и запослени у
школи. Циљ интерне заштитне мреже је усклађено спровођење мера интервенције и
превенције у случајевима насиља или у погледу сумње на насиље.
Задаци Интерне заштитне мреже су:
 благовремено реаговање у случају сумње на дискриминацију, насиље, злостављање
и занемаривање.
 благовремено информисање Школског тима о насиљу и ефектима предузетих
мера, спровођење мера превенције иинтервенције у школи које су утврђене Програмом за
заштиту ученика или другим актима који се односе на сузбијање појава насиља у школи.
Принципи рада заштитне мреже су: доследност, равноправност, уважавање
личности, непристрасност. Одређени појединци и групе у оквиру Интерне заштитне
мрежа имају две посебне одговорности. Посебну одговорност за њено формирање и
несметан рад имају Директор, одељенске старешине и наставно особље. Посебну
одговорност за обављање задатака Интерне заштитне мреже имају: Школски тим,
Дежурни наставник, Дежурни ученик, Ученички парламент
Начин праћења и евалуације Програма заштите ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Директор школе прате реализацију Програма на следећи начин:
1. одржавање часова одељенске заједнице са темама о дискриминације, насиљу,
злостављању и занемаривању путем прегледа књига евиденције.
2. одржавање родитељских састанака са темама о дискриминацији, насиљу,
злостављању и занемаривању насиљу.
3. одржавање седница Школског тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања путем анализе записника састанака Тима која
подразумева:
а) пребројавање седница,
б) анализа реализације донетих одлука

Годишњи план рада школе
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3.7.7. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови Тима за инклузивно образовање су:
1. Тришовић Гордана - координатор
2. Марија Цветаноски
3. Јелена Вељовић

4. Тришовић Гордана
5. Верица Миљковић Жгела

Према Закону о основама система образовања и васпитања школа је дужна да
уведе принципе инклузивне наставе у образовно-васпитни процес. Законом је предвиђен
стручни актив за инклузивно образовање (ИО) или Тим за инклузивно-образовање (Тим
ИО) који има основни циљ да се стара о развоју инклузивног приступа у образовноваспитном процесу школе. Тим ИО ствара план и начин свог рада руководећи се Законом
и препорукама саветника Министарства просвете који су задужени за инклузивни развој.
Тим ИО има следеће циљеве:
1. осмишљава начин развоја инклузивног образовања у школи
2. стара се о примени мера за спровођење ИО у случају конкретних ученика са
сметњама у развоју
3. стара се о наставничким компетенцијама које су потребне за ИО
Први основни циљ Тим ИО остварује реализујући следеће задатке:
1. сваки члан Тима се упознаје самостално са Правилником о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
(„сл. гласник РС“, бр. 74/2018) који је препоручен од стране Министарства као
документ који даје основне смернице поступака за увођење и развој инклузивног
образовања у школи
2. Тим ИО спроводи индивидуализацију градива ако се појави потреба
3. Тим ИО спроводи процену постојећег стања у школи у погледу инклузивног
a. образовања: инклузивне културе, политике и праксе
4. Тим ИО ствара инклузивни школски развојни план у којем се јасно дефинишу
a. приоритети за остваривање инклузивног развоја
5. Тим ИО спроводи континуирани процес за остваривање приоритета инклузивног
a. развоја
6. Тим ИО вреднује процес реализације плана за инклузивни развој школе.
7. Тим ИО спроводи ИОП 3 ако се појави потреба.
Други основни циљ Тим за ИО остварује реализујући следеће задатке:
1. Идентификује ученике са сметњама у развоју којима је потребна додатна
подршка
2. предлаже Директору школе тимове за додатну подршку и индивидуални
образовни
3. план (скраћено: Тим ИОП) вреднује ИОПе и предлаже их педагошком
колегијуму на усвајање
4. прати спровођење ИОПа
Годишњи план рада школе
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5. извештава о реализацији ИОПа Директора и органе школе

Трећи основни циљ Тим ИО остварује реализујући следеће задатке:
1. анализира које су компетенције потребне наставницима за спровођење ИО
2. предлаже мере сарадње наставника, стручних сарадника и родитеља које
унапређују
3. компетенције наставника у раду са ученицима
4. предлаже облике стручног усавршавања за наставно и ненаставно особље које
5. унапређује компетенције запосленог особља у погледу приемне инклузивног
приступа у раду школе.
План рада Тима ИО и примена Индекса инклузије у школи
Табела 1: Кораци и активности на извршавању задатака првог циља -развој инклузивног
образовања наше школе
Задаци, активности и носиоци
Задаци:
1. Формирање Тима ИО, избор координатора и записничара
2. Подршка информисању о инклузији и разумевању Индекса
инклузије
3. Усаглашавање ставова о инклузији коришћењем кључних појмова оквира
Индекса
4. Преглед активности у развојном плану школе
Активности :
1. Процена школског развојног плана
2. Одређење инклузије
3. Препреке и ресурси –одређивање шта су препреке, а шта ресурси
4. Подршка-одређивање шта може бити подршка ученицима са
сметњама у развоју
Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности
Задатак: Анализа постојећег стања у школи уз помоћ показатеља и питања
Активности:
- Употреба показатеља за утврђивање стања у аспектима који су проглашени
важним у том тренутку
- Разговор о образложењима у вези са конкретним показатељима
- Повезивање показатеља и питања: култура, политика и пракса
- Преглед свих показатеља и питања
- Бирање приоритета и планирање интервенција
- Употреба формулара – Закључак о приоритетима за развој
- Резимирање рада тима
- Откривање и превазилажење препрека за коришћење Индекса
Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности

Годишњи план рада школе
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током
школске
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Задатак: процена постојећег стања у школи
Активности:
Испитивање ставова/мишљења запослених у школи
носиоци (2): сви чланови тима
Испитивање ставова/мишљења ученика и испитивање ставова/мишљења
родитеља/старатеља и других чланова локалне
заједнице
носиоци (2): сви чланови тима
Задатак: Утврђивање приоритета развоја
Анализа мишљења и образложења; 2.4.2. прикупљање додатних
информација; 2.4.3 издвајање листе приоритета.
Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности а листа
приоритета се утврђује договором
Задатак: стварање инклузивног школског развојног плана
Активности:
Прикључење Тима ИО Тиму ШРП, 3.1.2 доношење одлуке о начину
инкорпорирања активности за инклузивни развој у ШРП
Увођење приоритета и оквира инклкузије у ШРП
носилац: координатор Тима
Задатак: вођење евиденције и праћење остваривање приоритета
инклузивног развоја
Активности:
.-Праћење спровођења утврђених приоритета у пракси
носиоци: сви чланови тима
-ележење напредовања и ограничења.
-Вођење евиденције о раду тима за ИО
Записничар

Задатак: Праћење и процена рада са Индексом
Процена напретка у погледу инклузивног образовања на ниову школе
Обезбеђивање континуитета у развоју инклузивности школе
Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности
Задатак: Организовање сасатанака и Извештавање
Активности:
Организовање састанака и контрола рада чланова тима
Писање годишњег извештаја о раду тима
Извештавање органа школе
координатор је носилац наведених активности
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Табела 2: Задаци и активности на примени инклузивних принципа у раду са ученицима који
имају сметње у развоју
Задаци

Идентифуковати
ученике у
сарадњи са
актерима
школског
живота

Формирање Тима
ИОП

Процена
вредности
израђених ИОПа
Праћење
спровођења
ИОПа и
вредновање
ефеката

Извештавање

Активности
1. Сарадња са Секретаром школе и административним
радником ради размене информација о здравственом
стању ученика (лекарском уверењу) ученика на упису
носилац активности: координатор
2. Сарадња са наставним особљем у погледу
анализе и вредновања постигнућа ученика ради
процене сметњи у развоју
Носиоци: сваки члан тима обавља наведене
активности
3. Сарадња са установама/комисијама ван школе
ради процене сметњи у развоју
носиоци: координатор
4. Доношење одлуке о начину подршке ученицима
Носиоци: сваки члан тима даје своје мишљење
и одлука се постиже договором
1. Селекција особа и организација које су
неопходне за израду ИОПа
2. Предлагање Директору школе и органима школе
састава чланова Тима за израду ИОПа
Носиоци: сваки члан тима обавља наведене
активности
1. Процена могућности реализације ИОПа
2. Предлагање Педагошком колегијуму ИОПа
Носиоци: сваки члан тима даје своје мишљење
и одлука се постиже договором
1. Праћење постигнућа ученика у предметима областима где се реализују ИОПи
2. Анализа планираних и остварених постигнућа
према ИОПу
Носиоци: сваки члан тима даје своје мишљење
и одлука се постиже договором

1. Извештај Директору школе
2. Извештај органима школе-одељенском и
наставничком већу
Носилац активности: координатор

Годишњи план рада школе

Временска
динамика

Најмање 5
састанака, на
почетку године
и
крају сваког
класификацион
ог
периода

састанак по
потреби

састанак по
потреби

састанак по
потреби

На седницама
наставничког и
одељенског
већа
на крају
класификацион
их
периода
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Табела 3: Активности на реализацији трећег основног циља –старање о наставничким
компетенцијама
Задаци

Активности

Анализа
компетенција
наставног особља

- Сарадња са наставним
особљем ради
информисања о проблемима у
раду са
ученицима са сметњама у
развоју
- Компарација актуелних и
потребних
компетенција

Предлагање
начина сарадње
ради унапређења
компетеција

Предлагање
облика стручног
усавршавања

- израда предлога сарадње
између
наставника и ученика
- израда предлога сарадње
између
наставника и родитеља
- израда предлога сарадње
између
ученика и родитеља
-Анализа облика стручног
усавршавања који су
релевантни за унапређење
рада са учесталим сметњама
ученика у нашој школи
- Израда предлога
-Подношење предлога
директору школе и органима
школе на усвајање

Носиоци активности

Координатор

Чланови тима

Сви чланови Тима
учествују у
одређивању
приоритета а
координатор
подноси извештај

Временска
динамика

током
школске
године

састанак по
потреби

мај и јун
текуће године

Тим за пружање додатне подршке и индивидуални образовни план (Тим ИОП)
Тим ИОП формира решењем Директор школе на начин утврђен
Правилником који регулише право на додатну образовну помоћ (тј. потребно је да је
школи поднет захтев интересорне општинске комисије). Тим ИОП обавезно чине
одељенски старешина, наставник (или више њих) конкретног предмета или области,
стручни сарадник и родитељ/старатељ, а по потреби ангажује се друго особље.
Тим ИОП формира се за конкретног ученика и за конкретан предмет или област
где ученикове сметње у развоју ометају његово постизање образовно-васпитних циљева.
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Основни циљ ИОП тима је пружање подршке ученику да оствари своје
образовно-васпитне потребе. Тим ИОП има следеће задатке:
1) прикупља потребне податке о ученику;
2) израђује педагошки профил ученика;
3) процењује потребу за додатном подршком ученику;
4) детаљно разрађује активности подршке за конкретан предмет/предмете,
модул/модуле, или област/области
5) израђен документ подноси Тиму ИО
на вредновање који га процењује и после афирмативне оцене могућности
примене, прослеђује га Педагошком колегијуму на коначно усвајање.

3.7.8. ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Чланови Тима за праћење ван наставних активности су:
1. Дејан Крунић – координатор
2. Јасмина Јовановић
3. Мина Миљаковић

4. Весна Божовић
5. Ивана Бошковић
6. Јелена Столић

Тим за праћење ваннаставних активности има задатак да прати и евидентира сва
дешавања у школи у току године, као сто су: прослава школске славе, одржавање
новогодишње преставе, активност ученика у току године (изложбе радова....), разне посете
школи, прослава дана школе итд.
Тим бележи дешавања,фотографише догађаје, пише извештаје о тим дешавањима
и вести поставља на сајт школе.
Садржај активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Чланови тима

Септембар



Организација рада Тима



Подела задужења међу члановима Тима и
припрема за реализацију активности



Унос, обрада и анализа прикупљених
података

Чланови тима

Током године

Упознавање чланова колектива са
дешавањима у школи

Чланови тима

краја првог
полугодишта

Чланови тима

Крај наставне
године





Израда годишњег извештаја о раду Тима

Годишњи план рада школе

170

Медицинска шкoла Краљево

3.7.9. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
1. Марина Новаковић – координатор
2. Горица Радичевић
3. Симић Ђорђе
р.б.

САДРЖАЈ
СЕДНИЦАМА

РАДА

НА

1.

Припремање састанака
Педагошког колегијума, стручних
већа, актива и тимова и
конкретизовање задатака за
руководиоце стручних већа

4. Оливера Косанић
5. Сања Петровић

МЕСЕЦ

Континуирано,

Особе задужене за
припрему
и
анализу
-руководилац
и

-израђени

током наставне

координатор тима

Планови

године,

у

Педагошког

са

колегијума,

а

складу
Планом

Форма
евалуације

рада

стручних актива,

рада

већа и тимова

Педагошког
колегијума,
стручних већа,
актива

и

тимова
2.

Израда Акционог плана
реализације Школског развојног
плана, са посебним освртом на
области ,, Организација рада

Август

–

са

-сарадња
Тимом за ПР

септембар,

текуће године

ГПР за наредну
школску годину

-сарадња

са

-Извештај

септембар,

Комисијом

за

имплементиран У

текуће године

израду

и

ГПР за наредну

Учешће у изради Извештаја о раду

Август

школе

зе

претходну

школску

годину

–

ГПР

директором школе
Област

план

имплементиран У

школе,
управљање људским и
материјалним ресурсима“
3.

-Акциони

школску годину

Програмирање, планирање и

1.

извештавање

1.

Израда и усклађивање Годишњег

Август

плана рада и Школског програма

септембар,

Комисијом

за сваку школску годину у складу

текуће године

израду

–

-

сарадња

са

-Увид у ГПР и

за

ШП

ГПР,

Стручним

са Законом

активном за развој
ШП
Област

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

2.
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1.

Подстицање

ефикасне

методологије

у

наставне

односу

на

циљеве/исходе наставе и учења

Континуирано,

-сарадња са

-

записник са

током наставне

стручним већима

седнице тима

године

за области
предмета

Област

ОБРАЗОВНА

3.

УЧЕНИКА

1.

Израда статистичких извештаја на

Континуирано,

класификационим периодима

током наставне

Извештаји,табеле,

године

статистика...

2.

3.

ПОСТИГНУЋА

Анализа матурског испита ученика

Новембар,

завршних разреда

2019.

Актуелизовање
похваљаивања
ученика

система
и

награђивања

због

постигнутих

Континуирано,

-педагог

-

-педагог

-Извештај

-директор

-Извештај

током наставне

директора,

године

-записници
седница НВ...

резултата
4.

Набавка

са

савремених

наставних

са

Континуирано,

-сарадња

средстава у складу са дефинисаним

током наставне

Стручним

приоритетима

године

активном за ШРП

-Извештај
директора

-директор
Област

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

4.
1.

Актуелизација

и

промовисање

и

Континуирано,

-руководилац

активности предвиђених ШРП-ом

током наставне

координатор тима

за ову област

године

-сарадња

са

Стручним
активном за ШРП
Област

ЕТОС

5.
1.

и

Организација заједничких

Континуирано,

-руководилац

активности (спортске, културне...)

током наставне

координатор тима

за све учеснике у образовно –

године,

-сарадња

васпитном процесу: ученике,

складу са ГПР

Стручним

наставника, родитеља,

и ШРП

активном за ШРП

а

у

са

представнике локалне заједнице
Област

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,

6.

УПРАВЉАЊЕ

ЉУДСКИМ

И

Годишњи план рада школе
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МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
1.

Константно унапређивање

Континуирано,

-директор

квалитета комуникације између

током наставне

-руководилац

директора, наставника, стручних

године

координатор тима

и
са

сарадника, осталих запослених у

-сарадња

школи, ученика и родитеља као

Стручним

примарних фактора процеса

активном за ШРП

сарадње у оквиру школског
живота и школске средине
2.

и

Актуелизација и промовисање

Континуирано,

-руководилац

активности предвиђених ШРП-ом

током наставне

координатор тима

за ову област

године

-сарадња

са

Стручним
активном за ШРП
3.

- Извештај о раду тима за

Јун

претходну наставну годину;

године

текуће -руководилац

Годишњи план рада школе

и

координатор тима

презентован
извештај
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3.7.10. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
1. Мира Костић Чолић – координатор
2. Мирјана Белопавловић
3. Александра Поповић
4. Љиља Петошевић
р.б.

САДРЖАЈ РАДА НА СЕДНИЦАМА

МЕСЕЦ

Септембар/

Особе задужене
за припрему и
анализу
руководилац

1.

Дефинисање наставних области/тема... у

-

оквиру појединих наставних предмета

октобар,

тима

седнице тима

које би могле бити предмет

текуће године

-координатор

мултидисциплинарне/интегративне...

тима

наставе и учења.

-

сви

Форма
евалуације
записник са

чланови

тима

по

задужењу
2.

руководилац

Одабир најбољих припрема са семинара

Новембар,

-

или образовне емпирије за развој

текуће године

тима

-

записник са

седнице тима

међупредметних компетенција у оквиру

-координатор

различитих предмета, а које су

тима

објављене на Интернету

-

сви

чланови

тима

по

задужењу
3.

руководилац

Креирање базе припрема за час који

Новембар,

-

развијају међупредметне компетенције

текуће године.

тима

- увид у базу
припрема

-координатор
тима
-

сви

чланови

тима

по

задужењу
4.

Извођење

огледних/угледних

- наставници...

увид

у

часова

Континуирано,

мултидисциплинарним/интегративним...

током наставне

докуметацију

приступом

године

одржаним

-

о

часовима
5.

Организовање предавања, радионица...
Нарочито

за

функцији

представљања

тржишту

ученике
рада,

4.

разреда
стања

у
на

и

увид

у

Континуирано,

-руководилац

током наставне

координатор тима

докуметацију

године

-представници

реализованим

НЗС, стручњаци

активностима

атрактивним
Годишњи план рада школе

-

о
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факултетима

и

различитих

занимањима,

профила...

изграђивању способности дефинисања
реалних циљева, вештинама тражења
посла...
6.

Укључивање

ученика

у

у

Континуирано,

-наставници

-

тематских дана, израду организацију

током наставне

-одељењске

докуметацију

новогодишњих

године

заједнице

реализованим

ученика

активностима

хуманитарних

акција,

Светосавске приредбе;
7.

увид

припрему

увид

о

у

Реализација различитих волонтерских

Континуирано,

-Ученички

-

и дргих акција...

током наставне

парламент

докуметацију

године

- одељењске

реализованим

заједнице

активностима

о

ученика

8.

- Извештај о раду тима
наставну годину;

за претходну

Јун,

текуће

године

Годишњи план рада школе

-руководилац

и

координатор тима

презентован
извештај
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6.8. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА
6.8.1. ДРАМСКА СЕКЦИЈА
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 30
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Јелена Вељовић
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКТОБАР

1. Формирање секције
2. Доношење плана рада за текућу школску годину

Чланови секције и
наставник

НОВЕМБАР

3. Проучавње текста
4. Подела улога
5. Читалачка проба
6..Распоредне пробе( груписање лица и ствари)

Чланови секције и
наставник

ДЕЦЕМБАР

7. Распоредна проба (вежбе покрета и гестова)
8. Распоредна проба(сценске радње)
9. Распоредна проба: вежбе ритма и темпа
10. Распоредна проба: костими и маске

Чланови секције и
наставник

ЈАНУАР

11. Избор новог драмског текста за драмску игру
12. Подела улога
13. Читалачка проба
14. Генерална проба
15. Дан Светог Саве

Чланови секције и
наставник

ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ

16. Распоредна проба (вежбе покрета и гестова)
17. Распоредна проба(сценске радње)
18. Распоредна проба: вежбе ритма и темпа
19. Распоредна проба: костими и маске

Чланови секције и
наставник

МАЈ

20. Генерална проба
21. Дан школе
22. Проучавње драмских текстова

Чланови секције и
наставник

ЈУН

23. Разматрање извештаја о раду секције
24..Предлог чланова секције за похвале и награде

Чланови секције и
наставник

Годишњи план рада школе
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6.8.2.НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 30
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Мина Миљаковић
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКТОБАР

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ
1. Формирање групе;
2. Планирање рада секције на основу идеја ученика;
3. Упознавање са функционалним стиловима;

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови секције и
наставник

НОВЕМБАР

4. Упознавање са облицима новинарског изражавања
(вест, извештај, репортажа);
5. Проналажење и уочавање облика новинарског
изражавања у дневним новинама и часописима;
6. Самостално писање новинарских чланака;
7. Читање и коментарисање радова;

Чланови секције и
наставник

ДЕЦЕМБАР

8. Облици новинарског изражавања;
9. Интервју са неким од ученика или наставника школе;
10. Репортажа са актуелног догађаја;
11. Читање и коментарисање радова;

Чланови секције и
наставник

12. Свети Сава као инспирација за литерарне радове;
13. Читање и коментарисање радова;
14. Припрема за рад на школском часопису;
15. Изношење идеја за школски часопис;
16. План израде часописа;

Чланови секције и
наставник

17. Подела задужења за школски часопис;
18. Избор новинара уредника;
19. преглед материјала;

Чланови секције и
наставник

АПРИЛ

20. Избора радова;
21. Прелом страна;
22. Уредништво и лектура;

Чланови секције и
наставник

МАЈ

23. Презентација школског часописа;
24. Анализа успешности и активности рада секције.

Чланови секције и
наставник

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

МАРТ

Годишњи план рада школе
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6.8.3. ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 26
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Милица Милетић
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
НАЧИН И ПОСТУПЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Дијалошка, монолошка, рад
1.Организовање секције
на тексту, решавање
2.Разговор о актуелној
књижевних проблема.
књижевној теми
3.Стваралаштво Ф.М.
Достојевског
4.Стваралаштво европских
симболиста
5.Стваралачки литерарни
покушаји
6.Анализа примера
различите обраде једног
мотива
7.Говор и његова стилска
функција
8.Карактеристике локалног
говора
9.Читање и анализа приказа
(критике)
10.Позоришна представа
(посета,разговор)
11.Стваралачки покушај –
приказ позоришног комада
12.Читање и анализа приказа
13.Израда тема о Св.Сави
14. Из књижевне
радионице:Стваралаштво
Ива Андрића; Стваралаштво
М. Црњанског
15. Актуелне књижевне теме
16.Савремени писци
17. Лирика Васка Попе,
Миодрага Павловића,
Бранка Миљковића
18. Припремање ученика за
такмичење према
пропозицијама културно –
просветне заједнице
Годишњи план рада школе

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
Литерарна секција негује
културу писменог
изражавања, подстиче
ученичку креативност и
развија вештине које
ученици могу да искористе
и у свакодневном животу.
Циљеви и задаци ове
секције тичу се
оспособљавања ученика за
литерарно стварање, као и
развијања љубави према
читању и писању поезије,
која се доживљава као
значајан део живота сваког
појединца.
На часовима литерарне
секције ученици ће се
упознати са начинима
писања, стилским и
лексичким правилима.
Наставник ће објаснити
ученицима како да одаберу
књижевну врсту у
зависности од личног
сензибилитета и прилике, а
од ученика ће се тражити и
да коментаришу сопствена
и туђа стваралачке
покушаје, што ће допринети
развоју способности
критичког мишљења.
Један део часова биће
посвећен савладавању
страха и треме, као и
успостављању адекватног
контакта са самим собом,
док ће други део часова
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19. Прозни и поетски
текстови о жени
20. Живот и дело песника по
избору
21. Стваралачки покушај по
угледу на изабраног писца
22. Читање изабраних
текстова
23. Стваралачки покушај:
вест,чланак
,извештај,репортажа,критика
24. Слободан избор тема
25. Драматизација прозног
текста
26. Слободан избор тема

бити посвећен
увежбавањима самосталног
стваралчког рада. Изузетно
је важно да се професор
подједнако посвети свим
члановима литерарне
секције.
На крају школске године у
мају, ученици и наставник
ће се договорити који од
текстова насталих у раду
ове секције ће бити
објављени у школском
часопису.

Годишњи план рада школе
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6.8.4. РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:30
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Љиљана Ракић
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
НАЧИН И ПОСТУПЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.Конституисање
-дијалошка, монолошка,
рецитаторске секције
путем открића
(хеуристичка)

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
вежбање у изражајном
читању, уметност
говорења

2,3,4,5.Изражајно читање
одабраних текстова
6,7,8,9.Вежбање
акцената,интонације,
темпа.Паузе у рецитовању,
понављање и рефрени;
Вежбе темпа, мимике и
гестикулације; Увежбавање
за наступ;

-сарадња у школском листу
и зидним новинама,
уочавање разлике у
појединим цртама локалног
говора, села, града, округа,
проучавање лексике

-способљавање ученика за
лекторски и коректорски
рад, оспособљавање ученика
за рад на терену

10,11,12,13,14.Утврђивање
песничких врста,фигура
хоризонталне
осе,функционисање
говорних константи у
спрегу,интонација поетских
садржаја на примерима

15,16,17,18,19,20.Избор
садржаја за прославу Дана
Светог Саве; Генерална
проба за Савиндан;
Историја говорне уметности
,читање пригодних садржаја
о Светом Сави
21,22,23,24.Припремање
ученика за такмичење
рецитатора према
пропозицијама Културнопросветне заједнице

-Спремити одговарајуће
илустроване материјале за
све чланове секције,
појмовни и појавни свет,
везе, преплитања и значај

-навикавање на
објективност и
истраживачки рад о некој
личности, осећај за
слободан проток
информација, тумачења,
ослобађања стега и
предрасуда

-учешће на такмичењима,
јавни наступи, коришћење
диктафона, касетофона, ЦДа,

-стилске вежбе, слобода
изражавања личних процена
и оцена туђег рада

Годишњи план рада школе
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25,26,27. Обрада одабране
песме; Вежбе интонације;
Вежбе интезитета; Избор
анализе садржаја за наступ
поводом Дана
школе.Слушање снимака
уметника
рецитатора,уношење у тајне
лепог говора
28,29.Настављање припрема
за школско и
међуопштинско такмичење
рецитатора

-јавни наступ, сценски
говор, сценски покрет.

-вежбе у оквиру
дијалектологије,
акцентологије, ортоепије

-учешће на такмичењима,
јавни наступи, коришћење
диктафона, касетофона, ЦДа.
-свест о стваралачким
напорима и тешкоћама

-Слобода изражавања
личних процена и оцена
туђег рада

30.Сарадња са осталим
секцијама у школи. Анализа
рада секције и извештај.

Годишњи план рада школе
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6.8.5. СЕКЦИЈА ЗА ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ И ФИТОТЕРАПИЈУ
Предметни наставник: Мирјана Костић-Чолић
Редни број
Начин и поступак
Тема активности
теме
остваривања активности
Облици рада:
индивидуални, у пару,
Проучавање лековитог биља на
групни,тимски
1.
територији општине Краљево
Методе
рада:истраживачка
метода
Сарадња са школама и
Облици рада:
институцијама(школски
индивидуални, у пару,
парламент,школе,библиотеке,
групни,тимски
2.
музеји, ботаничке баште,
Методе рада:
пчеларска друштва, фабрике за
демонстрација,
откуп и прераду лековитог
истраживачки метод
биља,национални паркови итд.
Облици рада:
индивидуални, у пару,
Лековите биљке у уметности
групни,тимски
3.
(ликовној, музичкој,
Методе
књижевности), у кулинарству
рада:метода
практичних
радова
Облици рада:
индивидуални, у пару,
групни
Обележавање Календара
4.
Методе
Светских Дана по месецима
рада:метода
практичних
радова
Облици рада:
Значај лековитог биља у
индивидуални, у пару,
5.
превенцији и лечењу болести
групни
Метода рада:дијалошка
Облици рада:
индивидуални, у пару,
групни,тимски
6.
Екологија биљака
Метода
рада:дијалошка,метода
практичних радова,

Годишњи план рада школе

Број
часова

3

6

7

7

3

3
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6.8.7. МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
РАЗРЕД: 1,2,3.

Медицинска школа

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36

Циљеви

Садржај

-Развијање
националн
ог и
патриотско
г осећања;
- Неговање
свести о
националн
ој
припаднос
ти ;
- Очување
музичке
културне
баштине;
Упознавањ
е
православн
ог
музичког
наслеђа;
- Развијање
свести о
повезаност
и (поезије)
и музике;
Подстицањ
е
креативних
способност
и ученика
и смисла за
колективно
музицирањ
е;
- Учење
примера
популарне
музике;

- Химне;
-Народна
музика;
- Духовна
музика;
Староград
ске песме;
- Песме
национал
них
мањина;
-Песме
домаћих и
страних
композито
ра;
- Одломци
из забавне
музике;
-посета
концерти
ма
класичне и
традицион
алне
музике

Начин
остваривања
- Аудиција и
одабир ученика
за хор,оркестар
- Распевавање у
циљу развијања
вокалних
могућности;
-Технике и вежбе
правилног
дисања;
-Технике и вежбе
правилног
изговарања
слогова
(декламација);
-Припремање и
учествовање у
школским
приредбама ;
- Сарадња са
ликовном,
драмском и
рецитаторском
секцијом,
М.ш.''Стеван
Мокрањац''

Време
Реализ
аци
је

Фо
нд
час
ова

У току
школск
е
године

36

Активности
наставника
-организује
-припрема
-мотивише
-усмерава
-помаже
-прати
-повезује
садржаје са
садржајима
других
предмета
-вреднује

Годишњи план рада школе

Активности
ученика

Исходи који
воде до
остваривања
образовних
стандарда
Ученик :
-пева и
свира:химне,
народну
музику,
староград.
песме домаћих
и страних
композитора,
одломке из
забавнее
-развија
музичке
способности;
- активно
учествује у
школским
активностима;
-развија
колективни дух
и смисао за
колективно
музицирање;
- повезује
теоретска знања
са праксом;
- представља и
приказује свој
таленат и своја
постигнућа на
наступима;
-Активно слуша
вредна
уметничка
остварења
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6.8.8. СЕКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ :Секција Црвеног крста
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 35
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: Миросавић Снежана,Букумира Светлана

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

НАЧИН И ПОСТУПЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА

1.2. час-Обележавање
Светског дана срца

Организација акције;мерење
крвног притиска

3.4.5.час- Безбедност деце у
саобраћају-трка за срећније
детињство

Предавање о безбедности
деце у
саобраћају;обезбеђивање
трке

6.7.час.- Обележавање
Европског дана борбе
против трговине људима

Израда и подела флајера

8.9.час- Едукативне
радионице-промоција
хуманих вредности

Извођење радионица

-унапређење здравља
становништва;
-побољшање безбедности
деце основних школа у
саобраћају
-упознавање деце са
опасностима на друштвеним
мрежама
-указивање на значај
физичке активности на
психо-физички развој деце
-развијање хуманих
вредности код ученика
-развијање свести о
штетности коришћења
психоактивних супстанци и
пушења
-стицање мануелних
вештина у пружању прве
помоћи
-развијање свести о значају
добровољног давалаштва
крви
-укључивање ученика у
друштвену заједницу

10.11.12.час- Предавања о
превенцији болести
зависности

Предавања ученицима
основних и средњих школа

Организација и вођење
Годишњи план рада школе
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13.14.15.час- Републичка
акција добровољног
давалаштва крви

евиденције добровољних
даваоца
Предавања,подела флајера
на градским улицама

16.час-Обележавање
Светског дана борбе против
сиде
Извођење приредбе;подела
новогодишњих пакетића
17.18.час- Акција-„Један
пакетић-много љубави“

19.-28. часПрипрема екипа Прве
помоћи

Увежбавање начина
указивања прве помоћи код
повређених и оболелих

Учешће у такмичењу из
Прве помоћи
29.-33.час- Општинско
такмичење екипа Прве
помоћи

Показна вежба из Прве
помоћи

34.-35. час-Обележавање
недеље Црвеног крста

Годишњи план рада школе
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6.8.8. СПОРТСКЕ СЕКЦИЈE
За текућу школску планиране су спорстке секције из следећих спортова:
1. Стони тенис,
2. Одбојка,
3. Кошарка,
4. Рукомет и
5. Фудбал.
Секције ће се одржавати у фискултурној сали наше школе сходно оријентационом
календару спортских такмичења које организује Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање града Краљева.
На секцијама ће се ученици међусобно упознавати, затим ће се вршити одабир
ђака за састав екипе наше школе.
Секције ће водити Љубинко Јовановић (одбојка,стони тенис) и Љубодраг Симић
(фудбал, кошарка), Ђорђе Симић (рукомет).

Годишњи план рада школе
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VII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
7.1. ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ
Овај поступак вредновања дат је на основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 85/2013,86/2015.год.).
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног
усавршавања, од чега је 20 сати право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних
скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.Стално стручно усавршавање остварује се
активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:
1.
Активност

Извођење угледног часа
- наставник, стручни
сарадник

Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
Број сати

8 сати

Опис активности








Припрема за час
Организација простора и времена
Припрема наст.материјала
Иновативна средства
Реализација часа
Сређивање података са евалуационих
листова
Самоевалуација

Докази:




књиге евиденције
образовно васпитног
рада
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу

Медицинска шкoла Краљево


Асистент
- наставник, стручни
сарадник

Слушалац – наставник,
стручни сарадник

6 сати

2 сата






Помоћ у припреми часа
Асистенција током извођења часа
Попуњавање евалуационих листа
Учешће у дискусији





Присуствовање
Попуњавање евал. Листа
Учешће у дискусији и анализи







књиге евиденције
образовно васпитног
рада
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
књиге евиденције
образовно васпитног
рада
записник стручног
већа области
предмета,
извештај педагогу

2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом
-сати се рачунају по одржаном састанку стручног органа
Активност
Излагач– наставник,
стручни сарадник,
директор
Слушалац – наставник,
стручни сарадник,
директор

Број сати

3 сата

1 сат

Опис активности









Писана припрема за излагање
Организација излагања
Припрема материјала за присутне
Реализација
Анализа
Присуство
Учешће у дискусији
Анализа могућности за примену у
сопственој пракси

Годишњи план рада школе

Докази:





записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
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3. Предавања- Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала из области образовања
и васпитања
Активност

Број сати

Опис активности


Излагач– наставник,
стручни сарадник,
директор

Слушалац– наставник,
стручни сарадник,
директор

8 сати

2 сата








Читање и проучавање. Писана припрема
приказа
Организација активности
Презентација приказа
Анализира и дискутује
Присуство излагању
Учешће у дискусији
Анализа могућности за примену у
сопственој пракси
Писање извештаја.



Годишњи план рада школе

Докази:





записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
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-

4.
Мултимедијални садржаји
приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја

Активност

Аминистратор
– наставник, стручни
сарадник, директор

Слушалац
– наставник, стручни
сарадник, директор

Број сати

укупно 18
(дели се на
број
излагача)

2 сата

Опис активности











Припрема
Организује
Реализује
Одржава сајт, блог и слично за потребе
наставе
Размењује искуства са колегама
Презентација, дискусија и анализа
Присуство
Учешће у дискусији
Анализа могућности примене у пракси
Писање извештаја

Докази:



записник стручног већа
области предмета
извештај педагогу

Припрема предавања о неком мултимедијалном садржају

Предавач (организатор)
– наставник, стручни
сарадник, директор

Слушалац
– наставник, стручни
сарадник, директор

8 сати

2 сата









Припрема приказа мултимедијалних
садржаја
Организација простора и времена
Реализација
Анализа могућности примене у пракси
Писање извештаја
Присуство
Учешће у дискусији и анализира
могућности примене
Писање извештаја

Годишњи план рада школе







записник стручног већа
области предмета
извештај педагогу

записник стручног већа
области предмета
извештај педагогу
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5. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних средстава и сл. И рецензије
Активност

Аутор стручног рада
– наставник, стручни
сарадник

Аутор објављеног часа
или активности
– наставник, стручни
сарадник, директор
Аутор књиге,
приручника, радне
свеске
– наставник, стручни
сарадник, директор
Аутор патентираног
наставног средства
– наставник, стручни
сарадник, директор

Број сати

Опис активности


25
међународни
–аутор
20 домаћиаутор
15
међународни
за коаутора
10 домаћикоаутор







Писање рада
Објављивање у стручним часописима
Припрема за презентацију
Презентовање
Писање извештаја

5 сати





Објављује примере добре праксе на конкурсу
Презентација
Извештај

20 аутор
15 коаутор





Врши публиковање које је одобрило МПРС
Презентација
Извештај



Презентује наставно средство које је одобрило
МПРС или нека друга релевантна институција
Презентација
Извештај

8 сати

Докази:









Годишњи план рада школе










записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
публикације

записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
публикације
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
публикације
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
публикације
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Акредирација
програма стручно
усавршавања

Рецензент
– наставник, стручни
сарадник, директор

Слушалац
– наставник, стручни
сарадник, директор



44 сата
Дели се на
број
коаутора





Припрема
Писање
Апликација – процес

8 сати





Ради рецензију
Презентација
Извештај

2 сата





Присуство
Дискусија
Анализа

Годишњи план рада школе










записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
публикације
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
публикације
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
публикације
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6. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
Активност

Руководи лац ауторског
истраживања
– наставник, стручни
сарадник, директор

Сарадник у истраживању
– наставник, стручни
сарадник, директор
Слушалац извештаја или
презентације о истраживању у
установи
– наставник, стручни
сарадник, директор

Број сати

20 сати

12 сати

2 сата

Опис активности








Осмишљава истраживања
Упознавање са изворима информација
Руководи истраживачким пројектом
Прави нацрт
Реализује
Презентује
Пише извештај





Реализује истраживања
Помаже у свим етапама
Извештај





Присуство
Дискусија
Анализа

Годишњи план рада школе

Докази:





записник
одређеног тима или
стручног актива
записник стручног
већа области
предмета,
извештај педагогу
записник
одељењског или
наставничког већа
 нацрт
истраживања
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7. Стручне посете, студијска путовања, предавања и радионице ван школе
Активност

Број сати

Опис активности

Докази:


Ауторство или вођа
– наставник, стручни
сарадник, директор

12 сати по
дану
посете/пут
овања






Организације посете или студијског
путовања
Прикупљање информација
Осмишљавање и писање плана/нацрта
студијског путовања
Писани извештај







Учесник стручне посете/
студијског путовања
– наставник, стручни
сарадник, директор

8 сати по
дану






Присуство
Учешће у стручној посети/студијском
путовању
Учешће у дискусији
Писана анализа

Годишњи план рада школе





записник
одређеног тима
или стручног
актива
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
записник
одељењског или
наставничког већа
записник
одређеног тима
или стручног
актива
записник стручног
већа области
предмета
извештај педагогу
записник
одељењског или
наставничког већа
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8. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи
Активност

Број сати

Опис активности


Аутор пројекта
– наставник, стручни
сарадник, директор
Члан пројектног тима –
асистент
– наставник, стручни
сарадник, директор
Организатор предавања,
трибина, смотри,
књижевних сусрета,
приредби, академија,
изложби радова у школи,
еколошке акције итд...
– наставник, стручни
сарадник, директор
Учесник/
посетилац у пројекту
– наставник, стручни
сарадник, директор
Организовање одласка
ученика у биоскоп,
позориште, концерте, на

10 сати

5 сати

6 сата




Проналажење пројеката: претрага извора
информација, комуникација са другим
организацијама
Излаже пројекте школском одбору
Израда предлога –пројектне апликације





Асистира у припреми
Асистира у писању
Асистира у презентовању





Планирање активности
Организација активности
Анализа активности

Докази:






2 сата



Учествује, дискутује, анализира


3 сата по
одласку




Прикупљање информација,
осмишљавање и планирање активности.
Организовање активности (нпр.одлазак у
Годишњи план рада школе




записник одређеног
тима или стручног
актива
записник стручног
већа области предмета
извештај педагогу
записник одељењског
или наставничког већа

записник одређеног
тима или стручног
актива
записник стручног
већа области предмета
извештај педагогу
записник одељењског
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спортске и културне
манифестације
– наставник, стручни
сарадник, директор
Координација рада
Ученичког парламента
– наставник, стручни
сарадник
Координација рада
Вршњачког тима (уколико
постоји)
– наставник, стручни
сарадник

биоскоп, позориште, концерте, на
спортске и културне манифестације,
писање извештаја и анализа и дискусија

5 сати

5сати

или наставничког већа





Планирање активности
Организовање активности
Учешће у активностима Сарадња са
ученицима и наставницима







Планирање активности
Организовање активности
Учешће у активностима Сарадња са
ученицима и наставницима






записник одређеног
тима или стручног
актива
записник стручног
већа области предмета
извештај педагогу
записник одељењског
или наставничког већа

9. Менторски рад
Активност

Број сати

Опис активности


Ментор у раду са
приправником/стажистом

4 сата по
стажисти






Подучава
Води консултације
Води разговоре
Води документацију

Годишњи план рада школе





Докази:
записник одређеног
тима или стручног
актива
записник стручног
већа области предмета
извештај педагогу
записник одељењског
или
наставничког већа
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Ментор у раду са
приправницима

20сати на
годишњем
нивоу







Припрема наставу
Изводи нсатаву
Води консултације
Води документацију
Врши анализу рада







Члан ( испитивач) испитне
комисије

Рад са волонтерима
(рад са студентима на
пракси)

4 сата

2 сата за 1
одржан
наставни час;
1 сат за 1
термин
консултација




Посматра и анализира час
Прати активности приправникау школи
ради полагања испита за лиценцу



Пружање подршке, подучавање,
консултације, разговори, вођење
документације

Годишњи план рада школе





записник одређеног
тима или стручног
актива
записник стручног
већа области предмета
извештај педагогу
записник одељењског
или
наставничког већа
записник одређеног
тима или стручног
актива
записник стручног
већа области предмета
извештај педагогу
записник одељењског
или
наставничког већа
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Активност
Републичка и међународна
такмичења и смотре
– наставник, стручни
сарадник
Општинска и окружна
такмичења
– наставник, стручни
сарадник
Асистент у организацији
такмичења и смотри
– наставник, стручни
сарадник

Број сати
републичко:
16 сати
међународно:
24 сата
Општинско 6
сати
Окружно 8
сати
Општинскио
4 сата
Окружно 6
сати
Републичко
10 сати










10. Такмичења и смотре
Опис активности
Припремање ученика за републичка и
међународна такмичења и смотре
Учествује у организацији
Писање извештаја
Припремање ученика за општинска и
окружна такмичења и смотре
Учествује у организацији
Писање извештаја






Докази:
записник одређеног
тима или стручног
актива
записник стручног
већа области предмета
извештај педагогу
записник одељењског
или
наставничког већа

Помаже организатору стручно и
технички
Учествује у организацији

Годишњи план рада школе
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11. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града /општине која доприноси унапређењу и афирмацији
образовно васпитног процеса
Активност

Руководилац /председник/
записничар стручног актива,
удружења, подружнице на
нивоу града /општине
– наставник, стручни
сарадник

Број сати

3 сата по
седници
актива/тима
/подружнице
(до 30 сати
максимално)

Опис активности







Планира активности
Организује и води састанке
Води документацију
Репрезентује рад у органима школе
Представља у јавности
сарађује са секретаром/записничаром на
вођењу докумантације и писању извештаја

Докази:






Учесник
– наставник, стручни
сарадник

1 сат по
седници
актива/тима
/подружнице
(до 10 сати
максимално)




записник
одређеног тима или
стручног актива;
записник стручног
већа области
предмета,
извештај педагогу,
записник
одељењског или
наставничког већа

Учествовање у раду
Учешће у активностима стручних актива,
удружења, подружница на нивоу града
/општине

Годишњи план рада школе

199

Медицинска шкoла Краљево

12. Маркетинг школе
Активност
Администратор сајта
– наставник, стручни
сарадник
Помоћник администратора
сајта
– наставник, стручни
сарадник
Организатор или реализатор
- наставник, стручни
сарадник, директор

Број сати
20 сати
годишње

Опис активности

Докази:




Израда и ажурирање сајта установе


5 сати



Пружање помоћи око ажурирања сајта

4 сата по
активности





организује
припрема
води приредби, свечаност, изложбу,
манифестацију, хуманитарну акцију у
циљу промовисања школе



Изјаве, интервјуи, гостовања на
медијима, саопштења, израда и
дитрибуција промотивног материјала
итд.



Пружање помоћи и подршке у
активностима у односима са јавношћу

ПР менаџмент / особа
задужена за односе са
јавношћу

3 сата по
активности

Члан тима за односе са
јавношћу

1 сат по
активности

Годишњи план рада школе




записник одређеног
тима или стручног
актива;
записник стручног
већа области
предмета,
извештај педагогу,
записник одељењског
или наставничког
већа
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Уредник у часопису
(лектор, ликовни уредник,
...)
Сарадник –аутор прилога у
часопису

Члан тима за уређење
часописа

15

3



Прикупљање материјала , израда
концепције листа,
лекторисање текстова,ликовно уређење
часописа



Писање чланка , коментара



Пружање помоћи и подршке у
активностима у ажурирању сајта, изради
школског часописа

1



Школски
часопи„Хипократ“



Школски
часопи„Хипократ“



Школски
часопи„Хипократ“

13. Рад у радним телима и програмима
Активност
Носилац програма од
националног значаја
(МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ,
ГИЗ...)
– наставник, стручни
сарадник, директор

Број сати

Опис активности


20 сати




Учешће у реализацији програма од
националног значаја
(нпр: ПИСА истраживање, Национално
тестирање ученика, Професионална
оријентација итд....)
Извештај

Годишњи план рада школе

Докази:




записник одређеног
тима или стручног
актива;
записник стручног
већа области предмета,
извештај педагогу,
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Члан тима
– наставник, стручни
сарадник, директор

Координатор
програма/пројекта у
локалној самоуправи
– наставник, стручни
сарадник, директор
Члан тима
– наставник, стручни
сарадник, директор

Инструктор семинара
– наставник, стручни
сарадник, директор

Обука за завршни испит и
матура
– наставник, стручни
сарадник, директор

10 сати




10 сати

5 сати

10 сати







записник одељењског
или наставничког већа



записник одређеног
тима или стручног
актива;
записник стручног
већа области предмета,
извештај педагогу,
записник одељењског
или наставничког већа

Учешће у реализацији програма од
националног значаја
(нпр: ПИСА истраживање, Национално
тестирање ученика, професионална
оријентација итд....)
Координише тимом који ради на
реализацији програма/пројеката локалне
самоуправе (Еколошки пројекети,
Превенција наркоманије, Безбедност у
саобраћају)
Учешће у реализацији
програма/пројеката локалне самоуправе

Води семинаре од локалног и
националног значаја







3 сата

Присуствује обуци за дежурне
наставнике и супервизоре У
реализацији ШУ
*уколико се акредитује стручни скуп Обука
завршног испита, сати се неће рачунати

Годишњи план рада школе
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Годишњи план рада школе
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7. 2. ПЛАНИРАНИ СЕМИНАРИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ПРЕМА КАТАЛОГУ ПРОГРАМА
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА , ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА

Катал.број

171

405

463

394
28

368

Нази семинара
„Умеће комуникацијекако да говоримо и
слушамо да би ученици
желели да нас чују и
разговарају са нама“
I део
Десет дигиталних
вештина за наставнике
21. века
Усавршавање
компетенција наставника
за савремено праћење и
вредновање постигнућа
ученика
Како до ефикасније
наставе
Да нам школа буде
сигурна
До функционалног знања
применом метода и
техника у интерактивној
настави

Компетенција

Приоритет

Време
трајања

Број
бодова

К4

П4

3 дана

20

К2

П1

1 дан

8

К2

П2

2 дана

16

П2

2 дана

16

К3

П4

1 дан

8

К2

П1

1 дан

8

К2
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VIII АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
ШКОЛЕ ПРЕМА ШКОЛСКОМ РАЗВОЈНОМ ПЛАНУ
На основу плана унапређења образовања и васпитања који је израђен на основу
извештаја самовредновања

свих области у предходном периоду донете су смернице

стратешког развоја школе за период од 2017/18. до 2020/21.године.

Утврђени су

приоритети за развој школе у наредном периоду.
Области чија се реализација прати у оквиру Развојног плана школе су:
1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ;
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ;
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА;
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА;
5. ЕТОС;
6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА.
ЦИЉ

1.3.1 Наставници
користе
међупредметне и
предметне
компетенције и
стандарде за
глобално
планирање
наставе и исходе
постигнућа за
оперативно
планирање
наставе
2.2.3 Наставник
посвећује време и
пажњу сваком
ученику у складу
са његовим
образовним и
васпитним
потребама

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАДАТАК

РЕАЛИЗАТОРИ

Председници
стручних већа ће у
августу/септембру на
предвиђеном месту у
наставничкој
канцеларији оставити
списак тема/модула за
остваривање
међупредметне
сарадње –
интердисциплинарне
наставе.

/

/ сви наставници и

Наставници и стручни
сарадници ће у
педагошкој
документацији о
ученицима водити
план
индивидуализације за
ученика којима је

/
/

сви наставници и
стручни
сарадници
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2.3.6 Ученик
планира, реализује
и вреднује
пројекат у настави
самостални или уз
помоћ наставника
3.2.5 Ученици који
похађају часове
додатног рада
остварују
напредак у складу
са програмским
циљевима и
индивдуалним
потребама
4.1.1 Школа
предузима
разноврсне мере за
пружање подршке
ученицима у
учењу

4.1.4 У пружању
подршке
ученицима школа
укључује
породицу, односно
законске
заступнике
4.2.4 Кроз
наставни рад и
ваннаставне
активности
подстиче се
професионални
развој ученика,
односно каријерно
вођење и
саветовање
5.5.2 Наставници
континуирано

наведена врста
подршке потребна
Наставници у
оперативним
плановима предвиђају
одржавање угледних,
интердисциплинарних
и часова пројектне
наставе
Организовање већег
броја часова додатне
наставе и секција ради
бољег пласмана
ученика на
такмичењима и
смотрама и бољег
општег успеха

/
/

сви наставници

по потреби
предвиђено
календаром
такмичења и самотри

Наставници који
четрдесето
часовном радном
недељом имају
предвиђен додатни
рад и рад секција.
Надарени и
талентовани
ученици
Заинтересовани
ученици/едукатори,
наставници,
координатор
Ученичког
парламента, ПП
служба, одељенске
старешине и
ученици школе
разредне
старешине,
ученици и
родитељи и
законски
заступници

У школској
/
библиотеци
/
реализовати пројекат
„Вршњачка помоћ при
учењу“ и остали
видови вршњачке
подршке
Укључивање
родитеља и законских
заступника који ће
презентоваи своја
занимања на часовима
одељенске заједнице

/
/

ПП служба са
ученицима завршних
разреда ради тестове
професионалне
оријентације, ови
тестови могу бити
укључени и у наставу
грађанског васпитања
за 4 разред

/
/

ПП служба,
ученици завршних
разреда и
наставници
грађанског у 4.
разреду

Подстицање
наставника за

/

сви наставници,
ПП служба,
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преиспитују
сопствену
васпитно –
образовну праксу,
мењају је и
унапређују
6.5.2 Наставници
континуирано
користе наставна
средства у циљу
побољшања
квалитета наставе

реализацију пројектне
наставе, и више
часова
интердисциплинарне
наставе

/

представници
локалне заједнице
и одабрани
ученици

Обезбеђивање
материјалних
средстава за куповину
нових наставних
средстава за кабинете.

/
/

директор школе,
савет родитеља и
школски одбор
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IX ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања у Медицинској
школи сачињен је на основу материјалних и кадровских потенцијала школе, њених потреба
и на основу Законa о основама система образовања и васпитања(Сл. гласник РС, БР.
88/2017, 27/2018, - др.закони и 10/2019.године), Правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр.
46/19) које је издало Министарство просвете Републике Србије.
У Закону о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, БР.
88/2017, 27/2018- др.закони и 10/2019.године), члан 111. наводи се да је у установи
забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље,
злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно
другог законског заступника или трећег лица у установи.
У примени Правилника о протоколу школа је дужна да обезбеди услове за сигурно
и подстицајно одрастање и развој ученика, заштиту од свих облика насиља злостављања и
занемаривања и социјалну реинтеграцију детета и ученика које је извршило, односно било
изложено насиљу, злостављању или занемаривању.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног,
односно поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последу стварно
или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета,ученика
или запосленог.
Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према ученику,
другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело бригу о
ученику; ученика према другом ученику или запосленом; родитеља према свом детету,
другом детету и ученику и према запосленом.
Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално),
социјално и електронско.
Под физичким насиљем и злостављањем сматра се понашање које може да
доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или
запосленог; физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених или других одраслих
особа.
Под психичким насиљем и злостављањем сматра се понашање које доводи до
тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства
детета, ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем и злостављањем сматра се искључивање детета,
ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика социјалних активности
установе, одвајањем од других, неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем
информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба.
Под електронским насиљем и злостављањем
сматра се злоупотреба
информационо технологија која може да има за последицу пореду друге личности и
угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом,
ммс-ом, путем веб сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим
облицима дигиталне комуникације.
Осим наведених облика , насиље и злостављање препознаје се и кроз злоупотребу,
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сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и
ученика и др.
Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини
или не чини, што негативно утиче , односно наноси штету, ускраћује или смањује
могућност за безбедан и здрав развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или
установи ( злоупотреба у спорту, у политичке, верске, комерцијалне или друге сврхе).
Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки
притисак на дете и ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу
да имају за последицу угрожавање нормалног психофизичког и социјалног развоја и
најбољег интереса детета.
Под сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којима се дете
и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним
активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за
проституцију, порнографију или друге облике сексуалне експлатације.
Под насилним екстремизом подразумева се промовисање, заговарање,
подржавање, припремање и учествовање у идеолошкки мотивисаном насиљу за
остваривање друштвених, економских, верских, политичких и других циљева.
Под трговином људима подразумева се врбовање, превожење, пребацивање,
скривање или примање лица, путем претње силом или употребом силе или других облика
присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или
давања или примања новца или користи да би се добио пристанак лица које има контролу
над другим.
Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у
корист је другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за
последицу угрожавање физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и
емоционалног развоја детета и ученика, његову економску зависност, ускраћивање права
на образовање и слободу избора.
Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика
образовно-васпитног рада неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о
занемаривању или на занемаривање од стране родитеља; пропусте у обављању надзора и
заштите детета и ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана,
наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и
организације и др.

ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ овог програма је дефинисање мера и активности превенције појавe насиља,
злостављања и занемаривања и мера интервенције када се сумња на насиље, злостављање
и занемаривање или када се наведено дешава. Остваривањем овог циља ствара се:
-подиже се ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих
запослених за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања;
- повољна социо-психолошка клима за рад у школи ученика и запосленог особља;
- сарадничка и позитивна атмосфера за рад међу учесницима у образовању у
установи међу којима се појавe насиља, злостављања и занемаривања не толеришу;
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- успостављање и приджавање школских правила;
-примена конструктивних поступака када се правила не поштују
(реституција, медијација, вођење дијалога)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
У школи биће организоване различите активности као мере и активности
превенције, које имају следеће циљеве у погледу заштите и превенције од појавe насиља,
злостављања и занемаривања у складу са Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
 Повећати знање и развијати ставове актера школског живота у односу
на насиље, злостављање и занемаривање. Запослено особље, ученици и њихови
родитељи, законски заступници информишу се о основним значењима насиља,
злостављања и занемаривања као и о њиховим последицама; информишу се о
поступцима превенције и интервенције који се спроводе у школи.
 Подиже се ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих
запослених за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања;
 Негује се атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и
конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и
занемаривање;
 Истичу се и унапређују знања, вештине и ставови потребни за
конструктивно реаговање на насиље;
 Стицање информација о текућим дешавањима у погледу питања. Путем
разговора и другим техникама стицати информације о учесталости ових појава у
школи;
 Анализа безбедности. Анализирати безбедност објекта и школског простора
и предузети одговарајуће мере;
 Едукација ученика, запосленог особља и родитеља. Организовање
предавања, радионица, дискусија и семинара о облицима, насиља, злостављања и
занемаривања, превенцији насиља, злостављања и занемаривања и интервенцији у
случају насиља, злостављања и занемаривања;
 Организацијско јачање против насиља, злостављања и занемаривања.
Правно утемељивање и организовање посебних органа школе који ће се бавити
мерама превенције и интервенције и то:
- на нивоу запослених у школи – Тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављањa и занемаривањa;
- на нивоу заједничке делатности ученика,наставника и родитеља –Интерна
заштитна мрежа.
- Деца и ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и
спроводе превентивне активности, начине информисања о садржајима, мерама и
активностима за спречавање и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
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- У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан
васпитни рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у
сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама
 Правно усклађивање. По указаној потреби преиспитивање постојећих
општих аката школе и правила на нивоу школе који се тичу насиља, злостављања и
занемаривања и примене ових докумената у пракси, и по потреби њихово укидање,
мењање или увођење нових правила и процедура;
 Ради превенције насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да
упозна све запослене, децу, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и
одговорностима, прописаним законом, Правилником о протоколу и другим подзаконским и
општим актима.
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.
У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно
дешава или се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и
детета, односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као
и када насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика,
запосленог или родитеља.
Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и
ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило,
где се догађа или где се припрема.

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ
обезбеђивање уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и
злостављања када су актери деца, односно ученици (дете - дете, ученик - ученик, дете и
ученик - запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве
на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама
и учесницима.
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I НИВО
насиља,
злостављања и
занемаривања

II НИВО
насиља,
злостављања
занемаривања

III НИВО
насиља,
и злостављања
занемаривања

и

Облици
физичког
насиља
злостављања

ударање
чврга,
гурање,
штипање,
гађање,
и гребање,
чупање,
уједање,
саплитање,
шутирање, прљање,
уништавање ствари

шамарање,
ударање,
гажење, цепање одела,
"шутке",
затварање,
пљување, отимање и
уништавање имовине,
измицање
столице,
чупање за уши и косу.

Облици
психичког
насиља
злостављања

омаловажавање,
оговарање, вређање,
називање
и ругање,
погрдним именима,
псовање,
етикетирање,
имитирање,
"прозивање"

уцењивање, претње,
неправедно
кажњавање,
забрана
комуницирања,
искључивање,
манипулисање

Облици
социјалног
насиља
злостављања

добацивање,
подсмевање,
из
и искључивање
групе
или
заједничких
активности,
фаворизовање
на
основу различитости,
ширење гласина
добацивање,
псовање, ласцивни

сплеткарење,
ускраћивање пажње од
стране
групе
(игнорисање),
неукључивање,
неприхватање,
манипулисање,
искоришћавање

туча,
дављење,
бацање,
проузроковање
опекотина и других
повреда, ускраћивање
хране и сна, излагање
ниским
температурама, напад
оружјем
застрашивање,
уцењивање
уз
озбиљну
претњу,
изнуђивање новца или
ствари, ограничавање
кретања, навођење на
коришћење
наркотичких
средстава
и
психоактивних
супстанци,
укључивање
у
деструктивне групе и
организације
претње,
изолација,
малтретирање групе
према појединцу или
групи, организовање
затворених
група
(кланова) које има за
последицу
повређивање других

сексуално
додиривање,

завођење од стране
ученика и одраслих,

Облици
сексуалног
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насиља
злостављања

и коментари, ширење
прича, етикетирање,
сексуално
недвосмислена
гестикулација

показивање
порнографског
материјала,
показивање интимних
делова тела, свлачење

узнемиравајуће
позивање,
слање
узнемиравајућих
порука
СМС-ом,
ММС-ом

оглашавање, снимање и
слање
видео
записа,
злоупотреба
блогова,
форума
и
четовања,
снимање
камером
појединаца против њихове
воље, снимање камером
насилних
сцена,
дистрибуирање снимака и
слика

Облици насиља
и злостављања
злоупотребом
информационих
технологија
и
других
комуникационих
програма

подвођење,
злоупотреба положаја,
навођење, изнуђивање
и
принуда
на
сексуални
чин,
силовање, инцест
снимање
насилних
сцена, дистрибуирање
снимака и слика,
дечија порнографија

Установа у превенцији и интервенцији на насиље, злостављање и занемаривање,
општим актом утврђује као ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ обавеза ученика:
- понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није
делотворан;
- насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан.
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као ТЕЖА
ПОВРЕДА обавеза и као повреда забране утврђене законом, у зависности од околности
(последице, интензитет, учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што процењују
тим за заштиту и директор.
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Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања
I НИВО
насиља, злостављања и
занемаривања

I НИВО
насиља, злостављања и
занемаривања

I НИВО
насиља, злостављања и
занемаривања

Активности
предузима
самостално
одељењски
старешина, наставник, односно васпитач, у сарадњи са
родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са
васпитном групом, одељенском заједницом, групом
ученика и индивидуално. Изузетно, ако се насилно
понашање понавља, ако васпитни рад није био
делотворан, ако су последице теже, ако је у питању
насиље и злостављање од стране групе према појединцу
или ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље и
злостављање за ситуације првог нивоа, установа
интервенише активностима предвиђеним за други,
односно трећи ниво.
Активности предузима одељењски старешина, односно
васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за
заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у
смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани
васпитни рад није делотворан, директор покреће
васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у
складу са законом.
Активности предузима директор са тимом за заштиту, уз
обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа,
организација и служби (центар за социјални рад,
здравствена служба, полиција и друге организације и
службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем
интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову
безбедност или омета поступак у установи, директор
обавештава центар за социјални рад, односно полицију
или јавног тужиоца.
На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у
интензитету примерен потребама ученика, као и
покретање
васпитно-дисциплинског
поступка
и
изрицање мере, у складу са законом. Ако је за рад са
учеником ангажована и друга организација или служба,
установа остварује сарадњу са њом и међусобно
усклађују активности.
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Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и
ученика у породици, директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца,
који предузимају даље мере у складу са законом. Уколико се ради о догађају који захтева
предузимање неодложних интервентних мера и активности, директор обавештава
родитеља и центар за социјални рад, који даље координира активностима са свим
учесницима у процесу заштите детета и ученика.
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или
прекршаја, директор обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном јавном
тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном
суду.
Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у промовисање,
заговарање и подржавање идеолошки мотивисаног насиља, односно у насилни
екстремизам, директор школе сазива тим за заштиту који разматра ситуацију и на основу
прикупљених информација одлучује о даљем поступању.
Уколико постоји сумња или сазнање да ученик припрема и/или учествује у
идеолошки мотивисаном насиљу, односно у насилном екстремизму које има елементе
кривичног дела и када тај догађај очигледно захтева неодложно поступање, директор одмах
обавештава родитеља, јавног тужиоца и полицију.
Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било
који облик трговине људима, директор се обраћа служби надлежној за идентификацију и
подршку жртава трговине људима, односно Центру за заштиту жртава трговине,
надлежном центру за социјални рад и полицији.
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према
детету и ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са
законом, а према детету и ученику мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу
Правилника о протоколу.
Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом,
директор је дужан да одмах обавести јавног тужиоца и полицију.
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да
обавести родитеља и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински
поступак, и да изрекне васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом, а ако постоје
елементи кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву
односно прекршајном суду.
Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања
треће одрасло лице (укључујући пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је
обавезан да истовремено обавести родитеља детета које је изложено насиљу, злостављању
и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и поднесе кривичну пријаву
надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка
надлежном прекршајном суду.
Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица
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(запослени - запослени; запослени - родитељ; запослени, родитељ - треће лице), директор
предузима мере, у складу са законом.
У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
установа је дужна да: поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и
поверљивост података до којих дође пре и у току поступка; да дете, односно ученика не
излаже поновном и непотребном давању изјава.
У школи се одређују следећи кораци интервенције у случају, насиља,
злостављања и занемаривања или сумње да се дешава насиље, злостављање и
занемаривање, у складу са Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање:
1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања
обавља се прикупљањем информација - директно или индиректно.
Током прикупљања информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и
правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице - дете и
ученик.
Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и
занемаривању и врши преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над
простором. Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према
његовом детету, директор поступа у складу са законом.
У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника.
Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за
извршено насиље, злостављање и занемаривање.
2. Прекидање, заустављање насиља, злостављања и занемаривања – свака
одрасла особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању (дежурни
наставник, разредни старешина, предметни наставник, стручни сарадници, директор, сваки
запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље, злостављање
и занемаривање или позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине
насиље, злостављање и занемаривање или је сукоб високо ризичан).
3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за
ученика,запосленог, родитеља или законског заступника или трећег лица, раздвајање,
разговор са актерима, предузимања хитних акција по потреби.
4. Обавештавање родитеља или законског заступника и предузимање хитних
акција по потреби (пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, , обавештавање
полиције и центра за социјални рад). Уколико родитељ или законски заступник није
доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детета, установа одмах
обавештава центар за социјални рад.
5. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању
информација о насиљу, злостављању и занемаривању.
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Обављају се у оквиру установе:
1) са колегом;
2) са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
3) са психологом, педагогом, директором, ученичким парламентом и школским
полицајцем.
Консултације се врше у установи ради разјашњавања околности, анализирања
чињеница на што објективнији начин, процене нивоа насиља, злостављања и
занемаривања, ризика и предузимање одговарајућих мера и активности, избегавања
конфузије и спречавања некординисаних акција, које могу водити поновном
проживљавању искуства жртве.
У консултацијама треба:
а) изнети детаљан, објективан опис насиља, злостављања и занемаривања, без
процена и тумачења, водећи рачуна о приватности детета/ученика и других учесника у
насиљу, злостављању и занемаривању;
б) одредити улоге, задатке и одговорности у установи;
в) идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других
учесника/стручњака;
г) донети одлуку о начину реаговања и праћења.
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед
сложености околности не могу да са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и
занемаривања, као и да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне
органе и друге организације и службе; Министарство просвете – школску управу, центар
за социјални рад, полицију,провосудне органе, зрдавствену службу и др.
6. Предузимање мера и активности према учеснику у образовању и то за све
нивое насиља, злостављања и занемаривања. Сачињава се оперативни план заштите за
конкретну ситуацију другог и трећег нивоа и за све учеснике насиља, злостављања и
занемаривања ( они који трпе, који чине и који су сведоци насиља, злостављања и
занемаривања).
План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, узраста и броја учесника, облика
и нивао насиља, злостављања и занемаривања, последица по појединца и колектив и сл.
План заштите садржи:
1. активности усмерене на промену понашања и ставова – појачан васпитни
рад рад са родитељем или законским заступником, рад са одељенском заједницом,
укључивање ученичког парламамента и савета родитеља, а по потреби и органа
управљања;
2. носиоце тих активности, временску динамику, начине којима ће се
обезбедити поновно укључивање свих учесника дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у заједницу. Мере и активности се предузимају укључивањем учесника у
образовању, усклађене са његовим развојним могућностима. Када тим за заштиту процени
да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног рада или васпитног рада који у
интезитету одговара потребама ученика, прилагоди и образовни- васпитни рад,
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предложиће тиму за пружање додатне образовне подршке припрему индивидуалног
образовног плана.
3. План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином,
психологом, педагогом, ( уколико нису чланови тима за заштиту), директором и родитељем,
а по потреби и са другим надлежним организацијама и службама.
У припреми плана заштите, када год је могуће, установа ће укључити
представнике одељенске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и учеснике у
насиљу, злостављању и занемаривању.
План зашите укључује и информације о мерама и активностима које установа
предузима самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама. У
припреми плана заштите , када год је могуће установа ће укључити представнике
одељенске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и учеснике у насиљу,
злостављању и занемаривању. План заштите укључује и информације о мерама и
активностима које установа предузима самостално, у сарадњи са другим надлежним
организацијама и службама и када друге организације и службе спроводе активности
самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и службе, одређују
се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.
За трећи ниво насиља, злостављања и занемаривања директор установе подноси
пријаву належним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство
просвете, односно надлежну школску управу, у року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве
обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за
социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговора је директор, осим ако
постоји сумња или је утврђено да је директор извршилац насиљa, злостављањa и
занемаривањa. У том случају комуникацију са медијима остварује председник органа
управљања.
7. Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељенски
старешина, тим за заштиту, психолог, педагог ако нису чланови тима) ради провере
успешности, даљег планирања заштите и других активности установе. Установа прати
понашање учесника у образовању које је трпело, које је извршило насиље, злостављање и
занемаривање, али и оних који су индиректно били укључени ( сведоци).
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и
служби. Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.
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1.1.ДОКУМЕНТАЦИЈА, АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
У спровођењу превентивних и интервентних мера и актривности установа:
1. прати остваривање програма заштите установе;
2. евидентира све случајеве случајеве насиља, злостављања и занемаривања
(другог и трећег нивоа);
3. прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа;
4. укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и
праћење ефеката предузетих мера и активности;
5. анализира стање и извештава.
Одељенски старешина бележи и евидентира случајеве који су први ниво насиља,
злостављања и занемаривања. Прати и процењује делотворност предузетих мера и
активности, посноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком предвиђеном
програмом заштите.
О случајевима насиља, злостављања, занемаривања тим за заштиту води
педагошку документацију и евидентира податке о лицу, догађају, предузетим радњама и др.
Педагошку документацију води, чува и анализира за потребе установе психолог или
педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога је одредио директор.
Тим за заштиту сачињава извештај два пута годишње , који директор доставља
органу управљања, савету родитеља и ученичком парламенту.
Извештај о остваривању програма заштите саставни је део годишњег извештаја о
раду установе и доставља се Министарству – односно надлежној школској управи.
Извештај мора да садржи: анализу ефеката превентивних мера и активности и
резултате самовредновања у овој области, број и врсту случајева дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и њихове
ефекте.
Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку
заштите детета и ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог
надлежног органа обавезан да их достави.
Коришћење документације мора бити у складу са законом. На основу анализа
стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и
ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа
дефинише даљу политику заштите од насиља, злостављања и занемаривања учесника у
образовању,родитеља, запослених и трећих лица.
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1.2. ПЛАН АКЦИЈА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОРАКА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ИЛИ СУМЊЕ НА НАСИЉE, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И

НАСИЉА ,

ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Циљ следећих задатака је остваривање горе наведених циљева превенције и корака
интервенције.
АКТИВНОСТ

НАЧИН

Носиоци
активности

Очекивана добит/ефекти

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Примена Правилника
о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
(„службени гласник рс”, број 46/19)

Информисање ученика о појавама
насиља, злостављања и занемаривања и
њихових компетенција против нaведеног

Повећање
компетенција
запосленог
особља
у
спречавању
насиља,
злостављања и занемаривања у школи

Повећање
компетенција
чланова
ученичког
парламента
у
погледу
превенције насиља, злостављања и
занемаривања
Одељенски старешина са одељењем
реализује све активности које доприносе
атмосфери толеранције и међусобног
уважавања,прати понашање ученика и
спроводи превентивне, корективне и
интервентне
мере,
сарађује
са
родитељима ,психологом, педагогом
школе
Сви наставници су у обавези да
адекватним вођењем часа, одржавањем
радне дисциплине, подстицањем код
ученика
поштовање
личности,
упућивањем на правила понашања,
предузимањем
превентивних,

Анализа
постојећег
програма, предлог мера за
наредну годину
Анализа
Правила
понашања
ученика
и
запослених, која су усвојена
а шта треба интезивирати
Осмишљавање и планирање
часова одељенске заједнице
према
плану
рада
одељенског старешине, а на
којима
се
ученици
информишу и уче како да
реагују;реализација
наведених
часова
и
евидентисање
Избор,
организација
и
реализација семинара и
других
облика
усавршсавања на
тему
превенције
насиља,
злостављања
и
занемаривања
Осмишљавање и планирање
часова на којима се ученици
информишу и уче како да
реагују;реализација
наведених
часова
и
евидентисање
у
књиге
евиденције

Реализација превентивних
радионица из пројекта
'' Школа без насиља''

-Састави
на
тему
вршњачког насиља
-Ликовни радови на тему
насиља
-ПП презентације и израда
панои на тему свих облика

Тим за ЗНЗЗ
Одељенске
старешине
Секретар
директор

,

Одељенске
старешине

Ефикаснија безбедност и
заштита

Подизање
нивоа
свести
за
препознавање насиља
Усвајање вештина за конструктивно
решавање сукоба

Директор школе

Усвајање вештина за конструктивно
решавање сукоба
Веће
учешће
ученика
у
осмишљавању програма превенције
и интервенције

Стручни сарадници
и
одељенске
старешине

Усвајање вештина за конструктивно
решавање сукоба
Веће
учешће
ученика
у
осмишљавању програма превенције
и интервенције

ОС и психолог/
педагог,
наставници

Наставници, ОС
Педагог/психолог
Тим за ЗНЗЗ
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Подизање
нивоа
свести
за
препознавање насиља
Усвајање вештина за конструктивно
решавање сукоба
Веће
учешће
ученика
у
осмишљавању програма превенције
и интервенције

Ангажовањем свих наставника
ствараће се безбедна средина за
раст, развој и учење ученика у
школи и њеном окружењу
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корективних и интервентних мера код
ученика који не поштују правила
понашања, указивањем на проблеме из
области
безбедности
и
насилног
понашања. Наставници су дужни да воде
евиденцију
о
појавама
насилног
понашања и да теже облике пријаве ОС ,
педагогу школе, Тиму за ЗНЗЗ
или директору школе

Организовање
разговора,
трибина,изложби о заштити од насиља,
злостављања и занемаривања.

Развијање вештина ефикасног реаговања
у ситуацијама насиља,злостављања и
занемаривања

Дефинисање правила понашања
последица кршења правила

и

Реституција

и
нивоа
насиља,
злостављања
и
занемаривања.
-Фер плеј и карактер у
спорту
-Шта знам о спорту и шта
од њега могу добити
-Степен и облици насиља у
спорту
-Електронско насиље
Импулсивност,Социјализац
ија нагона,
Сексуално
насиље,
злостављање
и
занемаривање
-Шта је конфликт?
-Коструктивно решавање
насиља
Насиље кроз векове

Теме предвиђене планом
трибина – Како смањити
насиље у свом окружењу
Пани,
ПП презентација

Едукација свих учесника
образовно-васпитног рада

Операционализација
правила понашања- израда
новог Кућног реда
Операционализација
предвиђених
казни
за
кршење правила

ученици

Развијаће се толеранција
јачати поверење
Неговаће се другарство
пријатељство
Смањиће
насиље

се

толеранција

и
и
на

Смањиће се ћутљива већина

Тим за ЗНЗЗ
ОС и ученици
Наставници
Ученици,
Ученички
парламент
Родитељи/законски
заступници
Тим за ЗНЗЗ
ОС и ученици
Наставници
Педагог/психолог

ОС, Тим за ЗНЗЗ,
Директор, секретар
школе

Повећана осетљивост свих за
смањивање насиља у школи

Адекватније
реаговање
ситуацијама насиља

у

Доследност у понашању
поштовање правила

и

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Реаговање у случајевима сумње на
насиљe, злостављањe и занемаривањe

1.Процена нивоа ризика
2.Прикупљање
информација
3.Спречавање
насиља,
злостављања
и
занемаривања или тражење
помоћи
од
запосленог
особља у школи или
организација ван школе
4.Пријављивање
насиља,
злостављања
и
занемаривања одељенском
старешине или члановима
Тима за заштиту од насиља,
злостављања
и
занемаривања

Сви
актери
школског живота
имају обавезу да
реагују;ученици и
родитељи,наставно
и
ненаставно
особље

Годишњи план рада школе

Подизање нивоа свести и
повећање осетљивости свих
укључених у живот и рад школе
на
препознавању
насиља,
злостављања и занемаривања
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Планирање и реализација заштите жртве
насиља, злостављања и занемаривања

Планирање и реализација
ученицима
који
врше
злостављањe и занемаривањe

рада са
насиљe,

1.Осмишљавање поступака
и активности којима се
повећава
безбедност
ученика
2.Планирање и реализација
сарадње
са
другим
установама
3.Планирање
подражавајућих активности
у одељењу и школи
4.Писање плана
5.Одређивање
носиоца
активности
плана
за
заштиту жртве насиља,
злостављања
и
занемаривања
6.Праћење
реализације
плана и оцена његове
успешности
1.Осмишљавање поступака
и активности којима се
умањује
склоност
ка
насиљу, злостављању и
занемаривању
2.Планирање и реализација
сарадње
са
другим
установама
3.Планирање
подражавајућих активности
у одељењу и школи
4.Писање плана
5.Одређивање
носиоца
плана активности
6.Праћење
реализације
плана и оцена његове
успешности

Тимски рад на смањењу насиља
у школи
Правовремено
реаговање
ситуацијама насиља
Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања
и
занемаривања,одељ
ењски старешина

у

Већа
свест
о
решавању
конфликта мирним путем
Већа
одговорност
сваког
појединца
у
заустављању
насиља
Преузимање одговорности у
утицању на сопствену децу да
не учествују у насиљу, да не
ћуте о насиљу и да не буду
жртве насиља

Тим за заштиту од
дискриминације
насиља,
злостављања
и
занемаривања

Реаговање у случају да се сумња или да
насиљe, злостављањe и занемаривањe
врши запослени

Обавештавање
чланова
тима и Директора школе

Сви
актери
школског живота
имају обавезу да
реагују:ученици,ро
дитељи,наставно и
ненаставно особље

Вођење евиденције о појавама насиља,
злостављања и занемаривања на првом
нивоу ризика

1.Попуњавање формулара
евиденције/пријаве насиља
2.Чување
евиденционих
формулара у фасциклама

Одељењске
старешине
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Вођење евиденције о појавама насиља,
злостављања и занемаривања на другом и
трећем нивоу ризика

1.Попуњавање формулара
евиденције/пријаве насиља
2.Чување
евиденционих
формулара у фасциклама

Одељењске
старешине
психолог школе
Тим за заштиту

и

Извршавање одлука Тима и
Директора школе ради
спровођења мера на другом
и трећем нивоу ризика

Интерна заштитна
мрежа,одељењски
старешина

Сарадња
са
организацијама
и
институцијама
ван
школе
ради
заједничких акција на превенцији
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања

1.Успостављање контакта
са другим организацијама
2.Договарање о начину
сарадње
3.Реализација
планиране
сарадње
4.Вођење евиденције о
сарадњи

Директор школе,
координатор Тима
за
заштиту
од
дискриминације
насиља,злоставња
ња и занемаривања,
секретар школе

Акције ученика на превенцији насиља,
злостављања и занемаривања

1.Осмишљавање
планирање акција
2.Реализација акција

Ученички
парламент,
психолог/педагог
Директор школе

Евалуација превентивних и интервентних
мера на нивоу школе

1.Планирање
начина
анализе постојећих мера
2.Спровођење
анализе
према плану
3.Писање извештаја
4.Обавештавање стручних
органа школе

Тим за заштиту,
Председник
ученичког
парламента

Анализа Програма за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања и предлог
будућих активности

1.Утврђивање
степена
реализације програма и
евалуација
према
утврђеним процедурама
2.Предлог
даљих
активности

Директор школе,
координатор тима,
Представник
ученичког
парламента

Реализација
планираних
интервенције и превенције
планирао Тим

мера
које је

и
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1.3. УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ОСОБЉА , УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЛИ
ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА У КОРАЦИМА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ПРОГРАМОМ ЗА
ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК:
- дежура у складу са распоредом;
- уочава и пријављује случај;
- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насиља злостављања и
занемаривања)
- обавештава одељењског старешину о случају;
- евидентира случај;
- сарађује са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ;
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА:
- уочава случајеве насиља злостављања и занемаривања и реагује одмах;
- учествује у процесу заштите;
- разговара са учесницима насиља, злостављања и занемаривања;
- информише родитеље и сарађује са њима;
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања ;
- прати ефекте предузетих мера;
- евидентира случај и води документацију о насиљу злостављању и занемаривању у оквиру
свог одељења на начин који утврди Тим.
- по потреби, комуницира са релевантним установама.
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА,
ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ:
- уочава случајеве насиља, злостављања и занемаривања;
- покреће процес заштите, реагује одмах;
- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;
- по потреби, разговара са родитељима;
- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима, трећем лицу;
- разматра случај и осмишљава мере заштите;
- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера;
- по потреби, сарађује са другим установама;
- евидентира случај.
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:
- дежура по распореду;
- прекида насиљe, злостављањe и занемаривањe ;
- уочава и пријављује случајеве, насиља, злостављања и занемаривања.
УЧЕНИЦИ:
- уочавају случајеве насиља, злостављања и занемаривања;
- траже помоћ одраслих;
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- пријављују одељењском старешини;
- за теже случајеве консултују чланове Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања ;
РОДИТЕЉИ:
- уочавају случајеве насиља, злостављања и занемаривања;
- траже помоћ стручних служби школе;
- пријављују одељењском старешини;
- за теже случајеве консултују чланове Тима за заштиту.
1. 4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА

Циљ рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања је реализација Програма за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања и Програм заштите од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части
или достојанства
Задаци овог Тима су:
1) припрема програм заштите;
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
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 деце и ученика и даје
одговарајуће предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија
ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
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1. 5. УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ , НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања су Директор школе, Секретар школе, психолог, педагог, ученик из редова
ученичког парламента, родитељ из реда Савета родитеља. Члановима Тима одређују се
следеће обавезне улоге и одговорности.
Директор школе:
 Организује и руководи редовним састанцима Тима.
 Организује ванредне састанке Тима уколико има информације о ризицима за
безбедност ученика на нивоу 2 или 3.
 Прати реализацију предузетих мера превенције и интервенције.
 Прихвата информације везане за дискриминацију, насиље, злостављање и
занемаривање у установи и заказује састанке Тима ради разматрања тих информација,
директно (у непосредном контакту) од особа које пријављују дискриминација, насиље,
злостављање и занемаривање.
 Одговоран је за чување евиденције о дискриминацији, насиљу, злостављању и
занемаривању и друге релевантне документације на начин чувања приватности и
професионалне тајне тако што одређује, психолога, педагога или, изузетно, другог
запосленог - члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о
свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује.
 Прати спровођење Програма заштите ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и реализацију Акционог плана за остваривање наведеног
Програма.
 Реализује сарадњу са другим установама и организацијама.
 Представља рад Тима у установи и у јавности, путем медија, или на неки други
начин.
Секретар школе:
 Води евиденцију о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
 Води евиденцију о сарадњи школе са другим установама и организацијама у
спречавању дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања на начин који утврди
Тим.
 Задужен је за стварање, мењање или друго регулисање општих аката школе,
тако да
буду у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о поступању установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности; Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, Програмом заштите од дискриминаторног понашања и вређања угледа,
части или достојанства
Акционим планом за његово спровођење, као и одредбама Закона о основама
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система образовања и васпитања која се тичу дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања. Секретар школе на састанку Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања предлаже чланове групе који му у овом послу помажу.
 Усаглашава одлуке Тима за заштиту са Законом.
 Прихвата информације које долазе из других Установа и организација о
начинима унапређења рада на спречавању дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и о томе информише чланове Тима за зашиту.
Педагог и психолог школе:
 Прикупља информације о случајевима дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања или сумњи на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање у
установи. Ове информације прикупља директно (у непосредном контакту) од особа које
пријављују дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање.
Сарађује са свим актерима школског живота, а посебно са члановима Тима за
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања на стварању
предлога за унапређење рада или исправљању мањкавости у погледу планирања,
организације, реализације и евиденције Програма за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања и Програмом заштите од дискриминаторног понашања и вређања угледа,
части или достојанства
 Сарађује са учесницима –актерима дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.
 Сарађује са одељенским старешинама у обављању њихове делатности тако што
им
даје савете из домена своје компетентности.
 Држи предавања, едукације, радионице и друге облике рада ученицима,
родитељима и запосленима, на начин који утврди Тим за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Родитељ:
 Обавља размену података, предлога и искустава између Савета родитеља и
Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
 Даје свој допринос током учешћа у састанцима Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања тако што даје предлоге базиране
на ставовима Савета родитеља.
 Учествује у планирању, организовању и реализовању акција превенције и
интервенције у којима су укључени родитељи.
Ученик:
 Обавља размену података, предлога и искустава између Ученичког Парламента
и тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
 Даје свој допринос током учешћа у састанцима тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања тако што даје предлоге базиране на
ставовима Ученичког парламента.
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 Учествује у планирању, организовању и реализовању акција превенције и
интервенције у којима су укључени ученици.
Дужности сваког члана тима заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања:
 Учествује у састанцима чланова тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања осим уколико се не сумња да је починио
дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање, или уколико је оправдано одсутан
о чему унапред лично обавештава директора школе који одлучује о оправданости одсуства.
 Захтева састанак тима уколико је постојало или постоји дешавање ризично по
безбедност на нивоу 2 или 3.
 Размењује искуства са другим члановима тима које су релевантне за спречавање
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
 Чува информације и евиденцију водећи рачуна о професионалној тајни и
интимности података.
 Не врши дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање.
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X ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Превенција у области злоупотребе психоактивних супстанци је склоп
психолошких, социјалних, правних и здравствених активности са циљем спречавања
оштећења здравља, настанка болести и последица изазваних ризичитим понашањем, тј.
коришћењем психоактивних супстанци.
Главни циљеви превенције су:
1) спречавање конзумирања психоактивних супстанци,
2) одлагање конзумирања психокативних супстанци и
3) спречавање да они, који експериментишу са дрогама, постану корисници
високог ризика и зависници од дрога.
Превентивне активности треба да подразумевају сузбијање, тј. слабљење фактора
ризика уз истовремено јачање заштитних фактора. Фактори ризика могу да повећају
вероватноћу злоупотребе/коришћења дрога, нпр. родитељи који користе психоактивне
супстанце. Насупрот томе, заштитни фактори могу да смање вероватноћу
злоупотребе/коришћења дрога, нпр. заједница која не користи дроге. Треба имати на уму да
већина особа код којих постоје неки од фактора ризика не почињу да користе психоактивне
супстанце и не развијају зависност. Значајно је и то да фактори ризика за једну особу
можда нису фактор ризика за другу. Стручњаци који се баве превенцијом морају доста
знати о феномену који желе превенирати. У овом случају ради се о једној посебној болести
која има, као и све друге болести, своју дефиницију, етиологију, развој, клиничку слику и
терапију. У оквиру превенције злоупотребе психоактивних супстанци циљ је спречавање не
само коришћења илегалних дрога, већ и алкохола и дувана (супстанце са највећом
учесталости коришћења међу младима), као и нових психоактивних супстанци.
Активности

Носиоци активности

Време реализације

Упознавање са темама из области превенције и
Тим за заштиту од насиља
последицама коришћења психоактивних
супстанци кроз текстове у школским
Октобар
Стручни сарадници –
флајерима , кроз израду школског паноа,
педагог, психолог
постера, остало
Тим за заштиту од насиља
Упознавање ученика са темама из области
превенције злоупотребе психоактивних
супстанци из домена појединих предмета
Гледање филмова/ спотова (и организовање
других активности) о коришћењу
психоактивних супстанци уз обавезну
дискусију о последицама конзумирања и
начинима превенирања
Активност републичког Тима за превенцију

Предметни професоти
биологије, психологије,
физичког васпитања,
грађанског васпитања
Координатор рада УП

Прво полугодиште
и током школске
године

Тим за заштиту од насиља

Прво полугодиште

Чланови УП
Тим за превенцију

У току школске
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наркоманије

Укључивање ученика наше школе у радионице
Саветовалишта за младе Дома здравља
Краљево о превенцији употребе дроге
Организовање предавања ученика Медицинске
школе о врстама психоактивних супстанци и
начинима њиховог деловања на човекавршњачка едукација
Предавање/ радионичарски рад вршњачких
едукатора Црвеног крста Краљево на тему
злоупотребе психоактивних супстанци код
адолесцената
Организација предавања/трибина и сл.
представника МУП-а, ПУ Краљево о
психоактивним супстанцама и начинима
дистрибуције
Организација предавања/трибина и сл.
представника Завода за јавно здравље, службе
социјалне медицине о начинима превенције
употребе дроге код адолесцената

наркоманије, Тим за
године
заштиту од насиља у
сарадњи са свим
релевантним актерима
Тим за заштиту од насиља у
У току школске
сарадњи са свим
године
релевантним актерима
Тим за заштиту од насиљa у
У току школске
сарадњи са свим
године
релевантним актерима
Тим у сарадњи са свим
релевантним актерима

Друго полугодиште

Тим у сарадњи са свим
релевантним актерима

Друго полугодиште

Тим у сарадњи са свим
релевантним актерима

Друго полугодиште
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XI ПЛАНОВИ РАДА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА КАРИЈЕРНОГ САВЕТОВАЊА И
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Са циљем професионалне оријетације, односно професионалног усмеравања ученика,
у школи се од почетка школовања , кроз активности у оквиру сваког предмета спроводи
информисање о занимањима у одговарајућих подручија рада. ПП служба у сарадњи са
одељенским старешинама и предметним наставницима реализује праћење индивидуалних
сконости ученика и пружање помоћи ученицима и њиховим родитељима,
односнозаконским заступницима, у избору даљег школовања и занимања. По потреби
школа сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем.
Школа помаже ученицима и његовим родитељима у истраживању могућности за даље
учење и запошљавање, односно идетификовање избор, и коришћење бројних информација
о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и
формирање сопственог става о томе. У складу са наведеним циљем Медицинка школа
прати развој ученика и информише их занимањима, образовним профилима, условима
студирања и потребама на тржишту рада.
Чланови овог тима су : педагог, психолог, наставници грађанског васпитања, представници
Ученичког парламента, један родитељ из Савета родитеља.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
ВРСТА АКТИВНОСТИ
Прикупљање података о
успешности ученика
приликом уписа на факултете
Предавања, саветовања и
разговори са ученицима 3. и 4.
разреда
Информисање о режиму
студија из информатора и
путем презентација појединих
факултета
Тестирање способности
ученика и склоности
Посете здравственим и и
другим установама ради
упознавања врсте и и
организације рада
Учешће у на свим скуповима
где се презентују активности
средњих школа у граду

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ
Почетак школске године

Педагог, ОС
ПП служба, ОС, предметни
наставници

Током школске године

Током школске године
ПП служба, ОС

Школски психолог

Током школске године
Током школске године

Наставници практичне наставе

Током школске године
Интерни и екстерни носиоци
реформских активности
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Организовање радионица,
представа и презентација за
ученике основних школа о
образовним профилима у
нашој школи, Дан отворених
врата
Разговор са родитељима о
развоју каријере ученика/ца
Укључивање Завода за
запошљавање

Ученички парламент,
предметни наставници

Друго полугодиште

ОС

Током школске године

Стручно лице завода

Друго полугодиште

2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ
Здравствено- васпитни рад наше школе реализоваће се најпре кроз теоријску и
практичну наставу стручних предмета, а онда на часовима одељенског старешине , кроз
рад слободних активности, спортских активности , рада секције Црвеног крста.
У реализацији програма, поред стручних лица из наше школе биће укључени
одговарајући стручни сарадници и здравствени радници из радних организација и
установа који се баве проблемима здравственог васпитања и просвећивања. Посебна
сарадња оствариће се са стручним тимом школског диспанзера који спроводи едукацију
адолесцената и наставника у оквиру „Саветовалишта за младе“.

-

Циљеви здравственог васпитања:
Стицање знања, формирање позитивних ставова и понашања ученика у вези са
здрављем и здравим начином живота и хуманих односа међу људима и половима;
Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који
штетно делују на здравље;
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, појединца и друштвене
заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ВРСТА АКТИВНОСТИ
Организовање дежурства
наставника,ученика и
помоћног особља (теткица)
у школи

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Дежурство ученика у
приземљу школе и
наставника на свим
спратовима у складу са
распоредом који је истакнут
у наставничкој канцеларији

ВРЕМЕ

Током школске године

Теоријско и практично
оспособљавање запослених
и ученика за безбедан и
здрав рад и учење

Предавања, практично
извођење, провере знања

Обезбеђивање запосленима
и ученицима одговарајућих
средстава личне заштите
Систематски прегледи
ученика и наставника
Санитарна обрада ученика
смера медицинска сестратехничар, медицинска
сестра-васпитач као и
наставника здравствене неге
Обрада одговарајућих
програмских садржаја из
области безбедности и
здравља на на раду у
процесу остваривања
образовно-васпитног рада

Набавка средстава личне
заштите

Током школске године

Лекарски прегледи

Током школске године

Поштовање и примена
Програма Медицнске школе
о заштити ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања
Поштовање и примена
Програма заштите
Медицнске школе од
дискриминаторног
понашања и вређања угледа,
части или достојанства

Током школске године

Санитарна обрада

Предавања, дискусије,
презентације,часови ОС

Током школске године

Разговор на
одељењским заједницама,
Тим за ЗУДНЗЗ

Током школске године

Разговор на
одељењским заједницама,
Тим за ЗУДНЗЗ

Током школске године
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3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који
спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка
одбрана је мултидисциплина и треба да представља трајну обавезу свих чланова друштва.
Њена мултидисциплинарност проистиче из чињенице да здравље, животна средина и
социјални услови представљају комплекс области и проблема који су у сталној
интеракцији. Брига о животној средини је са гледишта нашег друштва приоритет од
свеукупног значаја за друштво. Здрава животна средина је основ за очување људске
егзистенције, здравог развоја друштва и битан фактор за ниво живота становништва.
Циљ програма: Стицање основних знања о еколошким законитостима,
продубљивање стечених знања из екологије, уочавање функционалне повезаности живе и
неживе природе, упознавање са начинима загађивања животне средине и мерама које су
неопходне преузети у циљу заштите
Задаци програма: Ученици кроз реализацију овог програма треба да науче да
ограничени природни ресурси, нарочито биолошки, брзо и ноповратно се губе и треба да
одговоре на питање могу ли се, и колико дуго, природа и биосфера опирати агресивној
амбицији човека да њима потпуно овлада и да их максимално искоришћава, уместо да их
рационално користи.
Редни
број
теме

1.

2.

3.

4.

Садржај рада

Начин остваривања програма

Разред

Уређење и одржавање зелене
површине око школе

Ангажовање ученика у уређењу и одржавању
школског дворишта (засађивање цвећа у
жардиње-рама испред школе, засађивање
нових стабала, исецање оштећених грана на
стаблима дрвећа, прикупљање отпадака)

I и III

Изложба фотографија, цртежа и
литералних радова на тему
угрожавања животне средине

У холу школе или у школском часопису
ученици излажу своје фогографије, цртеже
или литералне радове на тему угрожавања
животне средине на територији нашег града
или још уже у оквиру самог школског
дворишта

I и III

Праћење и регистровање промена у
локалној животној средини настале
деловањем човека

Професор организује предавање о начинима
како могу да се прате промене у животној
средини. Ученици на основу својих
теоријских знања врше практично испитивање
на територији града Краљева. Резултате
својих истраживања представљају на
следећем састанку и организују се дискусије

I и III

Загађивање ваздуха

Организује се дискусија о значају очуваности
нормал-ног састава ваздуха и последицама
које има загађи-вање ваздуха на здравље људи
при чему ученици могу да направе корелацију
са стручним предметима. Анализирају се
термини смог, фотосмог, ефекат стаклене

I и III
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Редни
број
теме

Садржај рада

Начин остваривања програма

Разред

баште. Ученици у сарадњи са стручним
установама из нашег града дају незванични
приказ квалитета ваздуха који удишемо,
анализирају најчеш-ће загађиваче ваздуха и на
крају износе своје предлоге о начинима
заштите ваздуха

5.

Загађивање вода

Предавање о загађивању вода који представља
један од највећих проблема биосфере са
несагледивим последицама. Уз стручну помоћ
установа Водовод и Завод за јавно здравље
Краљево ученици износе податке о физичком,
хемијском и биолошком стању вода на
територији нашег града. Истражују који су
највећи загађивачи и дају предлоге у циљу
спреча-вања даљег загађивања вода

6.

Загађивање земљишта

Презентација о начинима и штетности
загађивања земљишта на саму природу,
биљке, животиње и човека

I и III

7.

Прикупљање папира, стакла и других
секундарних сировина

Организовање акције прикупљња сировина на
нивоу средњих школа у циљу чишћења
животне средине и укључивање отпадних
материјала у процесе рециклирања.

I и III

Годишњи план рада школе
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4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ
САМОУПРАВОМ
Циљ програма: да се обезбеде услови за прогресивне и позитивне утицаје
чинилаца из друштвене средине на савремено васпитање и образовање деце
Задаци програма: планирање и реализовање заједничких активности са субјектима
из окружења; повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и
активностима; обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе ради
побољшавања услова рада ученика и запослених.
Редни
број
теме

1.

2.

3.

Садржај рада

Сарадња са локалном самоуправом око
организовања превоза ученика и
наставника

Сарадња са локаклном самоуправом око
капиталних инвестиција

Сарадња са интерресорном комисијом

4.

Сарадња са просветном инспекцијом

5.

Сарадња са локалном самоуправом око
Годишњи план рада школе

Начин остваривања
програма
Локална самоуправа, у договору
са школом, организује превоз
ученика до школе као и oбјеката
за извођење практичне наставе.
Такође, организује превоз
наставника, како би се настава
несметано организовала у школи
и на практичној настави.
Локална самоуправа путем
капиталних инвестиција
омогућава да се школске зграде
и фискултурна сала одржавају
током године
На предлог школе, а уз
сагласност родитеља,
интересорна комисија процењује
којим ученицима је потребна
додатна образовна, здравствена
или социјална подршка
Путем континуираног праћења
рада школе, просветна
инспекција даје предлоге,
указује на недостатке, пружа
повратну информацију о
тренутном раду школе, као и о
начинима за унапређивање
Локална самоуправа финансира
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стручног усавршавања наставника

6.

7.

8.

9.

Сарадња са локалном самоуправом око
награда за ученике генерације

Сарадња са Заводом за јавно здравље
Краљево у циљу превенције болести
зависности

Сарадња са Здравственим центром
„Студеница“ и Саветовалиштем за младе
у циљу превенције полно преносивих
болести и метода контрацепције

Сарадња са Црвеним крстом из Краљева
и организовање добровољних давања
крви

одређени број сати стручног
усавршавања наставника,
стручних сарадника, директора
Локална самоуправа организује
пријем за ученике генерације и
тим поводом ученици добијају
пригодне награде
Лекари специјалисти социјалне
медицине и епидемиолози
организују трибине и радионице
са циљем бољег упознавања
ученика са болестима
зависности
Лекар гинеколог из
Саветовалишта за младе
организује трибине и радионице
са темом полно преносивих
болести и метода контрацепције
Ученици Медицинске школе учествују
у добровољном давању крви,
обележавању светског дана борбе
против сиде, светског дана срца,
европског дана борбе против трговине
људима, трке за срећније детињство,
такмичењу прве помоћи, безбедност
деце у саобраћају, превенција болести
зависности.

Координатор програма је директор школе.
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5. ПЛАН АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД,
САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА
Развијање способности за решавање проблема као и комуникација, тимски рад
самоиницијатива и подстицање предузетничког духа су вештине које су веома битне за
одрастање и квалитет живота наших ученика и школа се брине на разне начине :кроз
часове грађанског васпитања, одељењске заједнице, кроз рад Ученичког парламента и све
његове активности, пружањем подршке ученицима у свим сегментима њиховог живота(као
битне кључне области у квалитета кроз самовредновања рада школе), у координацији са
родитељима, са локалном самоуправом као и кроз наставне и ваннаставне активности.
У свом превентивном деловању усмерени смо на оснаживање младих кроз
развијање њихових социјалних вештина. Такође се трудимо да утичемо на постизање
позитивних промена кроз стварне ситуације. Из живота младих- на пример како изаћи на
крај са негативним осећањима и притиском вршњака, како променити ствари око себе које
нам сметају, како другима дато до знања да ја важно да слушају и чују.
Социјалне вештине се уче највише из посматрања и интерреакције са људима у
непосредној околини (породица, школа, група вршњака). Такође треба научити младе људе
како да изаберу „одговарајуће“ понашање да би могли да изађу на крај са проблемима
карактеристичним за њихов узраст. Врло је важно да особа задржи самоконтролу и остане
мирна када се суочава са различитим стресним ситуацијама.
Да не би беспотребно повредили неког или неко повредио њих млади треба
овладају вештинама мирниг решавања и трансформације сукоба. Такође треба да се
користе и вештинама позитивног и самосталног размишљања у сврху доношења
сопствених процена и мудрих животних одлука. Знати како одредити животне приоритете
или оне који се односе на неку ситуацију такође доноси мудријем одабиру сопствених
животних одлука велика је вештина за младог човека. Позитивно размишљање може
победити тренутни осећај неуспеха , а оно мења понашање и расположење и изграђује
самопоштовање.
Добра комуникација као и рад у тиму утиче на развијање самопоуздања код
младих као и самосвести о врдностима које поседују . упражњавање тимског рада код
младих особа развија самоиницијативу у сагледавању и решавању одређених проблема
везаних за њихов узраст. Кроз рад у тиму својих вршњака млада особа ће лакше исказати
своје мишљење ,али и прихватити туђе односно мишљење својих вршњака. Али свакако и
треба тада да покаже вештину самосталног размишљања. Доношење самосталних одлука и
решавање разних проблема се исказује кроз рад у Ученичком парламенту.
Предузетнички дух се најбоље развија кроз групни рад где се доносе одређене
одлуке, начин решавања разних ситуација и прате се резултати рада и активности. Ученици
козметичког смера су свој предузетнички дух изразили кроз рад у козметичком салону уз
подршку наставника. Похвала и подршка од стране одраслих особа (родитеља, наставника
) младим особама даје подстрек за даље напредовање и усавршавање као и за доношење
правих животних одлука.
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6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА И
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, у
Школи се, осим наставе физичког васпитања, реализује и програм школског спорта.
Школским спортом су обухваћени заинтересовани ученици и то кроз рад у
спортским секцијама, организацију и реализацију школских такмичења и припреме за
учешће у ваншколским такмичењима и спортским акцијама.
Основни циљ спортско – рекреативних активности је да се у слободном времену
организује активност ученика у овој области, тако да им обезбеди здраву и културну забаву
и разоноду, да задовољи њихове посебне жеље, да им помогне да развију позитиван однос
према физичкој култури, формирају чврсте навике за редовним телесним вежбањем.
У оквиру спортско – рекреативних активности се остварују следећи конкретни
задаци: - обухват што већег броја ученика посебним програмом физичког вежбања, који,
заједно са општим програмом чини јединствену целину, односно јединствен систем
школског физичког васпитања;
- задовољење нових и све разноврснијих жеља и интереса школске омладине за
бављење разним гранама физичког вежбања у слободном времену;
- откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури, у спорту,
гимнастици, игри, плесу и помагање ученицима да свестрано развијају своје природне
способности за овај или онај вид физичког вежбања;
- подстицање ученика да науче како да физичко вежбање интегришу у свој
свакодневни живот и да активности у овој области развију развију као своју трајну потребу
и обавезу.
Спортско – рекреативне активности подразумевају оне спортско – рекреативне
активности и дисциплине које обавезна настава физичког васпитања не може да обухвати.
Садржај рада чине: спортско – рекреативне активности неформалних група у спортовима
за које се група самостално определи (све спортске игре, стони тенис, стрељаштво,
пливање и сл.);
- тренинзи и такмичења у спортовима за које се ученици самостално на основу
жеља и предиспозиција определе (атлетика, вежбе на справама, рукомет, фудбал, одбојка,
кошарка, стони тенис, пливање и сл.);
забавна такмичења и надметања, излети и друге активности ради забаве и
разоноде; специјални течајеви за основно упознавање неких грана физичког вежбања и
спортских дисциплина, које ученици раније нису упознали или у њима желе да продубе
своја знања.
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7. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
АКТИВНОСТ
Ажурирање школског wеб
сајта
Гостовања и учешће у
локалним медијима
Сајам образовања Април

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током целе године

НОСИОЦИ
информатичар

Током целе године

Директор школе
Наставници
Стручна већа

Април -мај

Годишњи план рада школе
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7.

ПЛАН ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋА У
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ

План је намењен ученицима са сметњама у физичком и психичком развоју, а које
онемогућавају ове ученике да у свакодневном школском раду усвоје садржаје образовно –
васпитног рада без пружања додатне подршке. Додатна подршка ће се организовати као рад
у самој Школи (рад наставника, педагога, психолога) и ван Школе кроз сарадњу са
одговарајућим институцијама и стручњацима.
Р. БР.
1.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
Идентификација
ученика са
сметњама у развоју

2.

Утврђивање потреба
за додатном
подршком на основу
природе и степена
сметњи

3.

Организовање
индивидуализованих
облика рада са
ученицима са
тешкоћама
Упознавање чланова
ОВ о ученицима
којима се пружа
додатна подршка и
њиховом
напредовању
седнице ОВ
Усклађивање
критеријума и
начина вредновања
успеха ових ученика
Укључивање
ученика са
сметњама у рад
допунске наставе
Индивидуални рад
са ученицима којима
је потребна додатна
подршка
Укључивање

4.

5.

6.

7.

8.

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОС, педагог,
психолог,
дефектолог,
лекар
педагог,
психолог,
дефектолог, ОС,
наставници,
Стручни тим за
ИО
наставници који
чине тим за
подршку

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
приликом уписа
у школу и током
године

ОБЛИК РАДА
посматрање,
испитивање

током првог клас.
периода

посматрање у
природном
окружењу,
интервју

током године

индивидуализација
наставе/ИОП

ОС, педагог,
психолог,
дефектолог

на крају клас.
периода

седнице ОВ

тим за подршку
(ИОП тим)

током године

ИОП

наставник

по потреби

допунска настава

педагог, психолог

по потреби

индивидуални рад

координатор

тима по потреби

рад са педагошким
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

педагошког
асистента у рад са
ученицима
Информисање
родитеља о
индивидуалним
карактеристикама
ученика и
напредовању
Саветодавни рад са
родитељима ученика
којима је потребна
додатна подршка
Праћење ученика у
погледу резултата и
корекција плана
рада у складу са тим
Организовање
сарадње са
стручњацима ван
Школе
Вођење
документације о
ученицима којима је
потребна додатна
подршка
Анализа резултата
пружене подршке и
предлози за даљи
рад

ИОП

асистентом

ОС, педагог,
психолог,

током године

Индивидуални
разговор

ОС, педагог,
психолог

током године

саветодавни рад,
интервју

ИОП тим,
педагог,
психолог,

током године,
полугодишње

састанци,
евалуација

ОС, Стручни тим
за ИО,
наставници,
стручни
сарадници
ОС, педагог,
психолог

по потреби

састанци

Током школске
године

евиденција о
ученицима са
сметњама

Стручни тим за
ИОП

јануар/јун

евалуација ИОП-а
и мера додатне
подршке
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XI ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА САДРЖАЈА
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања садржаја Годишњег прогарма рада школе за школску
2017/18. годину остваривће се дневним, седмичним, месечним, кварталним,
полугодишњим и годишњим увидом у планиране активности тј. у њихово остваривање.
При том ће се користити разне технике и инструменти у складу са активностима које се
прате и вреднују: непосредан/посредан увид, посматрање, анкетирање, интервјуисање,
скалирање, тестирање, анализа документације и то непосредно, чек листама, скалерима,
табеларно, упитницима, анкетама, задацима...
Праћење остваривања планираних активности у Годишњем плану рада Школе
оствариваће се током целе школске године у виду анализе и прикупљања валидних
података од стране задужених радника и тимова.

Р.Б.

Активности и
садржаји

1.

Извештај о
оставрености
претходног
Годишњег
програма рада
Школе

Начин
праћења

Време

Место

Преглед,
чек листе,
скалери

Годишње

Школа

Извршиоци
Директор, секретар,
шеф рачуноводства,
преседник школског
одбора, педагогпсихолог,задужени
наставници и
ученици,родитељи,
преставници тимова,

Поред редовних, напред наведених активности, у предстојећој школској години ће
се радити на самовредновању једне или више области. Увид у остваривање акционих
планова који су израђени за сваку процењивану област биће вршен сукцесивно и задатак је
школског тима за самовредновање.
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ИНТЕГРАЛНИ ДЕЛОВИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СУ:
 Индивидуални планови и програми наставника – глобални и оперативни
планови рада наставника;
 Планови рада ваннаставних активности;
 Школски програм;
 Развојни план школе.
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