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                            1.  ЛИЧНА   КАРТА    ШКОЛЕ 

 

 

Назив институције: средња  школа «Хиљаду  триста  каплара» 

Адреса: ул. Војводе  Мишића  26,  Љиг 

Телефон: 014/3445-173; 

Телефон директора: 014/3443-653 

Телефон  секретара:014/3445-173 

Фах: 014/3445-173 

Е-маил:sslukspalji1@ptt.rs 

Шифра  делатности:8531 

Број  смена:једна (настава  се  изводи  од  7.30 до  13.30  часова) 

Језик  на  коме се  изводи настава: српски  језик 

Страни језици који се уче у школи:енглески (први  страни  језик); руски  и  

француски језик (други  страни  језик) 

Број ученика  у  школи:369 

Број  запослених: 46 

Оснивач:Скупштина  опшине  Љиг 

Датум оснивања:07.05.1963.године 

Уписана  у  регистар:код  Привредног  суда Ваљево/  01-2821/1-1963 
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       2.  УВОД 

 

   Средња школа ''Хиљаду триста каплара'' је васпотно-образовна установа за 

средње образовање и васпитање са седиштем у Љигу, у улици Војводе Мишића 

број 26.  

У  току  децембра  2013.године  формирали  смо  тим  за  израду  новог  

развојног  плана  школе. Чине  га: 

Наставници:  Перовић  Александар, проф  историје – председник  тима; Којић  

Милевка, проф  машинске  групе  предмета; Ђорђевић  Рада, проф.екномске  

групе  предмета, Пејовић  Зорица, проф.српског  језика  и књижевности,  

Ниновић  Љубица, наставник  куварства,  

Стручни  сарадник: Ивковић  Биљана, педагог. 

Представник  локалне  самоуправе: Славица  Јањић 

Представник  савета  родитеља: Љиљана  Ивановић  

Директор: Ћировић  Радојко,дипл.инг 
 

 

                                     3. ИСТОРИЈАТ  ШКОЛЕ 

 

На  основу  важећег  Општег  закона  о  школству,  07.05.1963.године, 

Народни  одбор  општине  Љиг,  на  п  осебним  седницама   Општинског већа  и  

Већа  произвођача,  доноси  одлуку  о  оснивању  Гимназије  „Лука  Спасојевић“ 

у  Љигу. 

Завод  за  основно  образоваање  и  образовање   наставника   је  преко  

своје  стручне  комисије   испитивао  услове  за  рад    новоосноване  гимназије  

и  поднео  извештај  Републичком  секретаријату  за  просвету. Републички  

секретаријат  за  просвету   доноси   решење  о   испуњености  услова и  почетку  

рада   првог  разреда   гимназије  у  школској   1963/1964.години. Решење  

донето  07.09.1963. године.   

У  школској  1966/1967.години  раде  9  одељења   гимназије   са  247  ученика,  

и  то:  2  одељења   првог  разреда,   3  одељења  другог  разреда,  2  одељења  3  

разреда  и  2  одељења  четвртог  разреда. 

Од  школске  1972/1973.године   у  овој  школи  су  образовани   КВ  радници  

машинске  струке  као   издвојено  одељење    Техничке  школе  „Милица  

Павловић“  из  Ваљева.  

Школске  1975/76.године  организована  су  и  четири  одељења  металске  

струке  и  то  у  првом  разреду   2 одељења,  једно  у   другом  разреду   и  2  

одељења  у  трећем  разред. 

Школске 1977/78. године Школа уписује ученике по новим наставним 

плановима и програмима са такозваним усмереним образовањем и васпитањем. 

Усаглашавањем  са  Законом о  усмереним  образовањем  школа  мења  назив   

29.01.1981.године   у  Образовни  центар  за усмерено  образовање  „Лука  
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Спасојевић“.  У  периоду  усмереног  образовања , Школа  је  имала  следеће  

струке  и  занимања:  

-Правна  и  биротехничка  струка : занимања  

а) техничар  за  послове  радних  односа  четврти  степен 

б)техничар  за  управне  послове  четврти  степен 

-Економско – комерцијална  струка: 

а) рачуноводствени  техничар четврти  степен 

- Машинска  струка: 

а) бравар,  б)  грађевински  бравар  в) лимар  г) грађевински  лимар   д) 

инсталатер  водовода  и  канализације ;  сва  занимања  трећег  степена 

-Математичко – техничка  струка:  занимање  Математичко-технички  сарадник  

четврти  степен 

-Природно-техничка  струка  са  занимањем   лаборант  за  хемију  четврти  

степен 

- Кожарска  струка   занимање  конфекционар  крзна   трећи  и  четврти  степен 

-Угоститељско  техничка  струка  занимања  кувар  и  конобар 

-Грађевинска  струка  занимања  тесар  и  зидар  други  степен 

-Прехрамбена  струка  занимање  месар-кобасичар  трећи  степен   и  месар  на  

линији  клања  други  степен 

-Металуршка  струка  са  занимањем  помоћни  ливац  други  степен 

Карактеристика овог система школовања је да су се ученици усмеравали ка 

одговарајућем образовном профилу након трећег разреда.   

Од школске 1987/88. године, на сходно Закону о усмереном образовању 

из 1986. године, ученици се усмеравају у струке и образовне профиле од првог 

разреда и то у природно-математичкој, машинској и кожарској струци. 

Од  03.04.1991.године  назив  Образовни  центар,  Школа мења  у  средња  

школа  „Лука  Спасојевић“   

 Одлуком о мрежи школа (Службени гласник Републике Србије број 

25/90) у Школи у Љигу од школске 1990/91. године уписују се у први разред 

ученици у: 

 -машинској струци  у  следећим  образовним  профилима:  машински  

техничар  четврти  степен,  машинбравар, металостругар,  аутомеханичар  и  

аутолимар  трећи  степен. 

- текстилство  и  кожарство : кожарски  и  крзнарски  радник  трећи  

степен 

Овом  одлуком  о  мрежи  школа  формирана  је  Гимназија  „Бранислав  

Петронијевић“  на  Убу,  а  у  Љигу   се формира  издвојено  одељење  ове  

Гимназије,  општег  типа. 

Наредном одлуком о мрежи школа (Службени гласник републике Србије 

број 7/93) у Школи се од школске 1993/94. године уписују ученици у подручје 

рада машинство и кожарство. Исте године, Одлуком Министарства просвете 
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Републике Србије (Службени гласник Републике Србије 37/93) школа се зове 

Техничка школа ''Лука Спасојевић'' Љиг.  

По одлуци Министарства просвете и Републике Србије која је објављена у 

Службеном гласнику Републике Србије број 7/93 у Школи се од школске 

1996/97. године уписују у први разред ученици у подручју рада трговина, 

образовни профил трговац.  

Одлуком Министарства просвете и спорта Републике Србије од 03. 08. 

2004. године, решењем број 611-00-00-626/2004-03 школа је променила статус и 

назив и сада се зове Средња школа ''Хиљаду триста каплара'' Љиг. Школа је 

регистрована за обављање средњег образовања и васпитања код Окружног 

привредног суда у Ваљеву решењем број Фи 2301/94.  

 

 

 

                       4. СПЕЦИФИЧНОСТИ  ШКОЛЕ 

 

  Средња  школа  «Хиљаду  триста каплара»  је  основана  као   Гимназија  

«Лука  Спасојевић» 1963.године  али  од  1972.године  у  њој  се образују  и  

ученици   машинске  струке . Данас  постоји  као  средња  мешовита  школа   у  

којој  се  образују  ученици  различитих  профила: машинска  струка,  

угоститељска,  туристички  техничар,  трговац  и  гимназија.  Тренутно  у  школи  

постоји  15  одељења:  7  одељења  ученика  у  трогодишњем  трајању  и  8  

одељења  четворогодишње  струке (гимназија  и  туристички  техничар) 

            Школа поседује сопствену зграду површине 2500 м2. Школске 2002/2003. 

године започети су радови на просторима предвиђеним за кабинете куварства са 

практичном наставом и услуживања са практичном наставом, као и адаптација 

фискултурне сале. Школа  има  своју  машинску  радионицу  у  којој  се  изводи  

практична  настава  за  ученике  образовног  профила  аутомеханичар  и  бравар. 

Поседује   два  кабинета  за  извођење  наставе  информатике. 

У  школи  постоји  школска  библиотека  са  7500 књига. 

Школа  поседује  фискултурну  салу  али  недовољно  опремљену   па  је  у  току  

2012.године   започето  са  радовима  на  изградњи  нове  спортске  сале  која  се  

налази  у  школском  дворишту. Због  недостатка  материјалних  средстава  радови  

су  обустављени. 

Није  било  већих  инвестиција  на  опремању  школе  после  2004.године  и  замене  

дрвене  ПВЦ столаријом. 

Школа  има  потребу  за  увођењем  новог  образовног  профила    пошто   у  току  

ове  школске  године  завршава  последња  генерација    образовног профила  

Трговац. Због  малог  интересовања  ученика  за  овај  профил  од  стране  

Министарства  нисмо  добили  дозволу  да  га   планирамо  при  упису. 

Велики  проблем  школе  је  реализација  практичне  наставе  за  све образовне  

профиле. Због  неразвијености  привреде  Љига  недовољан  је  број  машинских  

радионица,  угоститељска  предузећа  су  ретка  и   неадекватна  а  туристичке  
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агенције  и   хотели  не  постоје. Због  тога  се  практична   настава  реализује  на  

територији  најближих  општина. 

Због  смањивање  броја  ученика  долази  до  промена  у  проценту  ангажовања  

професора,  затим  долази  до  промена  у  наставном  кадру  због  одласка  у  

пензију.  У  току  прошле  године   у  пензију  је  отишло  4  професора  а  3  је  

напустило  школу  због  промене  радног  места.  Тако  да  као  школа  имамо  

проблем  формирати  стални  професорски  кадар   који  је  се  залагати  за  даљи  

рад  школе  и    унапређење  васпитно-образовног  рада. 

 

 

 

                   5. ПОДРУЧЈА  РАДА  ШКОЛЕ И ОБРАЗОВНИ  ПРОФИЛИ 

 
Решењем министарства просвете и спорта број 022-05-208/94-03 од 

25.04.2005 године испуњени су услови у погледу простора, опреме, наставних 

средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника и довољног броја 

ученика да Средња школа „Хиљаду триста каплара“ у улици Војводе Мишића 26 

остварује наставне планове и програме и то: 

1. Гимназије - општи тип у I, II, III и IV разреду – 1 одељење – 30 ученика 

          2.У подручију рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил 

Туристички техничар у четворогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду- 1 

одељење  30 ученика 

          3. подручје рада трговина, туризам  и угоститељство у трогодишњем трајању, 

образовни профил трговац у првом, другом и трећем разреду – 1 одељење 30 

ученика 

          4. подручје рада трговина, туризам  и угоститељство у трогодишњем трајању, 

Образовни  профил  кувар- конобар – 1  одељење  по  15 ученика кувар  и  15 

ученика  конобара 

           5.У подручју рада машинство и обрада метала за образовни  профил у  

трогодишњем образовању:  по  1  одељење  

 - аутомеханичар у првом, другом и трећем разреду -15 ученика 

           - бравар у трогодишњем трајању (у првом, другом и трећем разреду)- 15 

ученика  
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                                 6. РЕСУРСИ  ШКОЛЕ 

 

6.1.људски  ресурси – ученици 

 

Број  ученика  по  образовним  профилима 

Образовни  профил Разред УКУПНО  

Први  Други Трећи   Четврти   

Аутомеханичар 9 13 11  33 

Бравар 3 11 3  17 

Укупно  машинска  

струка 

12 24 14  50 

Кувар  18 13 16  47 

Конобар 14 9 7  30 

Укупно  кувар-

конобар 

32 22 23  77 

Трговац   15  15 

Укупно  трговаца   15  15 

Туристички  техничар 30 29 31 26 116 

Гимназија  26 31 28 26 111 

УКУПНО  100 106 111 52 369 

 

6.2. запослени 

 

Р.б Радно  место Број  радника Степен  стручне  спреме 

1. Директор 1 VII 

2 Педагог 1 VII 

3. Наставници  1 IV 

4. Наставници  2 V 

5.  Наставници 3 VI 

6. Наставници  31 VII 

7. Секретар 1 VII 

8. Шеф  рачуноводства 1 VI 

9. Домар 1 IV 

10. Ложач  1 III 

11. Помоћни  радници 3 I 

УКУПНО  46  
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6.3.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ  РЕСУРСИ 
  

У следећем табеларном прегледу даје се попис наставних просторија, њиховог 

броја, површине и извршена је процена њихове опремљености: 
 
Редни 

број 
Наставна просторија Број Површина Опремљеност 

1. Специјализоване учионице 13 676 врло добро 

2. Кабинет за хемију 1 52 врло добро 

3. Кабинет за физику 1 56 врло добро 

4. Кабинет за биологију 1 59 врло добро 

5. Кабинет за трговину 1 54 врло добро 

6. Кабинет машинске струке 2 110 врло добро 

7. Кабинет информатике 2 118 врло добро 

8. Кабинет енглеског језика 1 54 врло добро 

9. Кабинет руског језика 1 54 оптимално 

10. Фискултурна сала 1 171 врло добро 

11. Кабинет за математику 1 54 оптимално 

12. Библиотека 1 54 добро 

13. Радионица машинске струке 2 262 добро 

14. Игралишта 3 1600 врло добро 

15. Кабинет куварства 1 45 врло добро 

16. Кабинет услуживања 1 45 врло добро 

 

 

 

Остале просторије у школи које спадају у изваннаставни радни простор су следеће: 

 
Редни 

број 
Простор Број Површина Опремљеност 

1. Школско двориште 1 0,46 h врло добро 

2. Котларница на угаљ 1 52 врло добро 

3. Зборница 1 59 врло добро 

4. Канцеларија директора 1 27 врло добро 

5. Административни простор 2 13,5 врло добро 

6. Канцеларија  педагога 1 13,5 врло   добро  

7. Санитарни чвор 10  врло добро 

8.  Ходници 8  врло добро 
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7.АНАЛИЗА  СТАЊА   

 

7.1.Снаге:  

 

1. Задовољавајуће реализовање васпитно – образовних планова уз примену 

индивидуализације наставе и успешно усвајање истих; 

2. Интерна сарадња (сарадња међу колегама, сарадња ученика и наставника); 

3. Реалан потенцијал наставног особља за даљи развој и усавршавање; 

 

7.2.Слабости: 

 

1. Финансијски услови (недостатак новца за финансирање семинара и 

усавршавање професора; недостатак учила и опреме; недостатак школског 

простора, техничке опреме; недостатак стручне литературе); 

2. Недостатак кодекса понашања запослених и ученика; 

3. Недостатак кабинетске наставе (за опште предмете); 

4. Недовољна заинтересованост појединих екстерних сарадника за побољшање 

услова рада школе; 

5. Традиционална  настава  

6. Слаба  реализација ваннаставних активности; 

 

7.3.Могућности: 

 

1.Пројекти (конкурисање код донатора ради набављања наставих средстава и 

модернизовања школе, уређење школе и радионица); 

2. Отварање новог образовног профила са акцентом на практичној настави; 

3. Стручна усавршавања особља; 

4. Иницирати екстерну сарадњу (сарадња са привредом из  других  општина, 

сарадња са  приватницима, боља сарадња са локалном самоуправом, боља сарадња 

са  родитељима); 

5. Увођење кабинетске наставе за опште предмете. 

 

7.4.Претње: 

 

1. Слаба развијеност општине  Љиг, пад наталитета; 

2. Лоша материјална ситуација условљена падом привредног развоја  у  Општини 

3. Због неразвијене привреде постоји опасност незаинтересованости за 

постојеће профиле; 

4. Потребе тржишта и пад привредног развоја у Општини. 
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            8. МИСИЈА  ШКОЛЕ 

 

               Трудимо се  да  учинимо  школу центром средњег образовања за локалну 

заједницу и ширу друштвену средину и  субјектом који партиципира у њеном 

развоју, демократизацији, култури и социјализацији. Настојимо  да школа стекне 

углед и водеће место у систему образовања као мешовит тип средње школе. 

Стварамо  повољне околности у којима ће рад, образовање и учење бити 

задовољство, радост и потреба ученика, наставника, запослених и свих субјеката 

друштва на нивоу локалне заједнице.  

 

 

 

9.ВИЗИЈА  

 

Савремена   школа,   модерно  опремљена,  у  којој   се  примењују  савремена  

наставна   средства  и  методе. Заједница ученика и професора у којој се учи и 

образује у менторском начину рада, уз свестрану сарадњу, уважавање посебности 

сваког учесника у настави и уз поштовање највиших образовних стандарда. 

Настава  је  истраживачка, активна,  креативна  и  подстицајна   за  ученике  и  

наставнике.   

 

 

 

                        10.  АНАЛИЗА  САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 

              Самовредновање је поступак којим се вредније сопствена пракса и рад 

школе, полазећи од анализе шта је и како урађено. Самовредновање треба 

истовремено да буде знак да је школа спремна да прихвати одговорност за 

сопствени рад и развој. То подразумева: 

- одговорност свих актера у образовном систему, 

- општеприхваћене и усаглашене стандарде квалитета рада школе, 

- примену стандарда у пракси 

- међусобно поверење и 

- аутономију школе. 

Процес  самовредновање  се  спроводи  од  2007.године  до  2012/2013.године.  

Настава  и  учење: Ова  област  је  прва  вреднована  користећи  као  инструмент  

упитник  из  Приручника  о  самовредновању, који  су  попуњавали  наставници  

али  и  кроз  посету  часовима  и  анализу  документације: Дневнике  евиденције,  

планове  рада,  припреме  наставника. 

Настава  је  традиционална, са  диктирањем  („ради  дисциплиновања“),  

планирање  је  нередовно  и  без  уважавања  различитих  могућности  ученика. 

Простор  је  уређен  на  конвенционалан  начин  без  нових  дидактичких  
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средстава. Поштују  се  правила  оцењивања  али  је  примена  различитих  врста  

оцењивања  неравномерна.   

Опис  нивоа  остварености  упоређујемо  са  описом  нивоа  остварености  из  

Приручника за  самовредновање  и  задовољило  би  ниво «2». Целокупну  област  

настава  и  учење  треба  побољшати  у  свим  подручјима  вредновања. 

Подршка  ученицима: Одговара  нивоу  «3».  

Потребно  је  организовање  више  допунских  активности  за  ученике  са  

тешкоћама  у  савладавњу   наставног  програма   и  посвећивање  веће  пажње  

ученицима  који   брже  напредују. Потребно  је  подстицати  рад  Ученинчког  

парламента,  забавних,  културних    и  спортских  манифестација ученика.  

Побољшати  рад  на  професионалној  орјентацији  ученика  и  побољшати  

индивидуалну  сарадњу  са  родитељима   ради  саветовања  о  професионалној  

орјентацији  ученика. 

Постигнућа  ученика: Одговара  нивоу «3». Висока  је пролазност  на  крају 

школске  године,  на  матурским  и  завршним  испитима (100%),  пласман  на  

такмичењима. Недостаје  такмичење  из већине  наставних  предмета,  мотивисање  

ученика  за  рад у  току  године,  изграђивање  ставова  ученика  према  основним  

моралним  и  естетским  вредностим  човека  као  појединца.  

Учешће  ученика  у  раду  секција  и  осталих  ваннаставних  активности  је  слабо  

а  често   секције  из  појединих  предмета  и   непостоје. Ученици  нису  довољно  

мотивисани  за  рад   и  не показују  довољно  интересовања  за  самостално  

стицање  додатних  знања  и  вештина. 

Етос: ниво  «2» 

Не  посвећују  се   довољна  пажња  целокупном  амбијенту  школе: међуљудским  

односима  у  школи, прилагођености  простора  потребама  свих  актера, 

промовисању  резултата  ученика  и наставника,  нема  система  награђивања  за 

постигнуте  резултате... Потребно  је  утврдити  правила  понашања  за  све  

запослене  која  ће  се  поштовати  и  за  која ће  се  сносити  одговорност. 

Ресурси: ниво «2» 

На  основу  анализе  чек-листе  из  Приручника ,  досијеа  запослених,  уверења  о  

облицима  стручног  усавршавања,  норматива  простора  и опреме  као  и 

Годишњег  плана  рада  утврђено  је да: 

- Наставни  кадар  има  одговарајућу  стручну  спрему  према  Правилнику  али  не 

постоји  континуирано  стручно  усавршавање 

-Школа  просторно  одговара  нормативу  али   не  постоји  адекватна  

опремљеност  наставним  средствима  у  складу  са  захтевима  савремене  наставе 

-опремљеност  информационим  технологијама  је  недовољна 

- недовољно  је искоришћена  и сарадња  са  локалном  заједницом  нити  она  

учествује  у  унапређењу  рада  школе. 

Руковођење,  организација  и  обезбеђивање  квалитета: ниво  «2» 

Потребно  је  побољшање  у  свим  областима  вредновања  од  активног  учешћа  

свих  актера  у  животу  школе,  побољшања  целокупне  климе  у  међуљудским  

односима,  сарадње  са  другим  школама  и  институцијама,  стручног  
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усавршавања  запослених,  укључивање  школе  у пројекте  који  могу  допринети  

у   материјално-техничком  опремању  школе. 

 

                           10.1. Анализа  резултата  рада ученика 
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2013 384 369 87 129 132 21 365 99% 16 4 1% 

2012 409 387 91 132 135 27 385 99,5% 20 2 0,5% 

2011 443 427 112 133 152 29 416 97,2% 16 11 11 

2010 463 444 96 141 179 21 439 98% 19 5 2% 

2009 486 470 99 138 193 30 460 97,8% 16 10 3,9% 

2008 473 462 104 144 170 26 444 96,1% 3 18 3,9% 

 
         У табели  имамо  приказ  смањења  броја  ученика  од  школске  

2007/2008.године  до  школске  2012/2013.године. Један  од  разлога  је  и  отварање  

нове  средње школе  у  Мионици ,  на  20 километара  од  Љига  са  обрзовним  

профилима  кувар-конобар  и  трговац,  као  и  у  нашој  средњој  школи. То  

доводи  до  осипања  ученика  са  мионичке  општине.  

Већ  дуги  низ  година  слабо  је  интересовање  ученика  за  машинску  струку   па   

је и  ту  број  ученика  на  законској   граници.  

Према  истраживању  смањује  нам  се  број  ученика  и  са  територије  општине  

Лазаревац  па  је  неопходно  увођење  новог  актуелнијег  образовног  профила. 

 

                        10.2. Резултати  учешћа  ученика  на  такмичењима 

 

Година  предмет пласман Пласман  на  Републичком  

такмичењу 

2007/2008 Физика  Пласман  на Р.такмичење Нема  

Биологија  Пласман  на Р.такмичење нема 

Српски  језик  4 ученика  се пласирало на Р.т 1 ученик  прво  место 

2 ученика  треће место 

2008/2009 Историја Пласман на  Р.такмичење  нема 

 Биологија Пласман  на Р.такмичење   нема 

 Српски  језик Пласман  на  Р.такмичење Освојена  сва  три  прва  места   

2009/2010 Српски језик  Пласман  на  Р.такмичење Треће место  

2010/2011 Биологија   Друго  место 

Српски  језик  2  ученика  освојила  друго  место 

2011/2012 Српски  језик  Пласман  на  Р.такмичење  Нема 

2012/2013 Српски  језик  6  ученика  се  пласирало  на 

Р.т 
Треће  место  
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                      11. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ: 

 

1. Укључивање у пројекте (конкурисање код донатора ради набављања 

наставних средстава и модернизована школе, уређење школе и радионица); 

2. Стручна усавршавања особља; 

3. Отварање новог образовног профила; 

4. Увођење кабинетске наставе за опште предмете; 

5. Доношење кодекса понашања запослених и ученика; 

6. Географски положај Љига  пружа реалну могућност 

успостављања сарадње са образовним установама сличних профила, са  привредом  

развијенијих  суседних  општина («Колубара»-Лазаревац)  као  и  могућност  за  

школовање  ученика  са  других  територија; 

7. Подизање информисаности на виши ниво (преко медија,  покретање Wеб 

сајта…); 

 

 

 

                                   12. РАЗВОЈНИ  ЦИЉЕВИ 
 

1. Развој  информатичке  писмености –НАСТАВА И  УЧЕЊЕ 

2. Подизање  компетенције  наставника  континуираним  стручним  

усавршавањем 

3. Модернизовати  понуду  школе  отварањем  новог  образовног  профила 

4. Повећати  обим  ученичког  знања  и  његове  примене  опремањем  

кабинета за  опште  предмете –ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

5. Подизање  квалитета  комуникације  и  међуљудских  односа-ЕТОС 

6.  Унапређење  наставе  и  делимично  решавање  проблема  реализације  

практичне наставе  образовног  профила  Туристички  техничар   

опремањем  кабинета -РЕСУРСИ 
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1.Област: НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

 

1.Развојни  циљ: Развој  информатичке  писмености  наставника 

 
Критеријум  успеха: 1.Најмање  15 професора  је  прошло  информатичку  

обуку 

2. Најмање   10  професора  може  да  уради   презентацију  на  рачунару,  

наставне  јединице  из  свог  предмета 

3. Код  50%  ученика  је  повећана  мотивација    за  рад  из  наставних  области  

где  је  коришћен  рачунар  и  50%  ученика  показује  задовољство  у  раду  из  

наставних  предмета  у  којима  се  користе  рачунари 

 

1.задатак: Обучити  наставнике  за  рад  на  рачунару  (без информатичке 

писмености) 

Критеријум  успеха: 80%  наставника  ради  наставне  планове  на  рачунару 

Активности  Носилац  

посла 

Време  

реализације 

Инструмент  

евалуације 

1. направити  списак  наставника  

који  су  већ  прошли  основну  

обуку  за  рад  на  рачунару  и  

могу  да  га користе у  настави   и  

списак  наставника   који  немају  

информатичку  писменост 

 

2. Договор  директора  са  

професорима  информатике  о  

извођењу   и  условима  курса 

 

3. Направити  списак  

заинтересованих  наставника 

 

4. реализација  обуке  наставника 

 

5. помоћ  наставницим  приликом  

израде  наставних  планова  на   

рачунару 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

Професори  

информатике 

педагог 

Април   

2014.год 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 2014. 

 

 

 

 

Јун 2014.год 

 

 

Септембар  

2014 

Извештај  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај  

 

 

 

 

Записник  Нв 

 

 

Одштампани  

наставни  

планови  
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2.задатак:Обука  наставника  који  поседују  информатичку  писменост  и  њено 

подизање  на  виши  ниво 

Критеријум  успеха: 50 %наставника  који  су  прошли  обуку  може  да  уради  

power point  презентацију  из   свог  предмета   

1.Избор акредитованог  семинара  

који  се  односи  на примену  

рачунара  у настави  и  израду  

презентација 

2. Обезбеђивање  финансијских  

средстава 

3.Реализација  семинара 

Директор  и  

Тим  за  

развојно  

планирање  

 

Директор 

Директор  

Септембар 

2014. 

 

 

 

Септембар  

Октобар  

Записник  НВ 

 

 

 

 

Извештај  

Извештај, 

записник НВ 

3. задатак: Обучени  наставници  реализују  одређену  наставну  јединицу  уз  

помоћ  рачунара  као  наставног  средства  и набавка  софтвера  који  је  значајан  

за  њих 

Критеријум  успеха: -реализација  огледног  часа  са  коришћењем   рачунара  и  

одговарајућег  софтвера  из  историје  

- присуство  ученика  на  овим  часовима  је  веће  за  10 % 

1.Писање  припреме и  израда  

презентације   

 

2.Реализација  по два  огледна  

часа 

 

 

3.Анализа  мотивације  ученика  

за  примену  рачунара  у  настави  

након  одржаних  часова  

Активи  

 

 

  професори  

који  су  

прошли  

обуку 

 

педагог 

Новембар 

2014.год 

 

Децембар 

2014 и 

фебруар 

2015.год 

 

Март 2015. 

Припреме, 

извештаји 

 

Извештаји 

 

 

 

 

Анкета  
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2.Развојни  циљ: Јачање  педагошких  компетенција  наставника  и  примена  

савремених  метода  и  облика  рада 

 
            Пошто  се  ради  о средњој  школи  мешовитог  типа  са  великим  бројем  

наставника  различитог  образовног  профила  без  довољног  знања  из  педагогије  

а  пре  свега из   методике  рада  свог  наставног  предмета,  неопходно  је  

организовати  различите  семинаре ,  саветовања,  а  пре   свега  упућивање  на  

стручну  лутературу. 

 
Критеријуми  успеха: 1. Наставници  су  учествовали  у  реализацији  ових  

стручних  предавања  и  семинара (70 %   наставника)   

2. 80% наставника  који су  присуствовали семинарима  припремило је реализовало 

угледне часове 

3. Извештај  наставника  о  томе  колико  су  применљива  знања  и  информације  

добијене  овим  семинарима -  извештај  тек  у  току   школске  2014/2015.године 

4. Већа  мотивација   ученика  за  редовно  похађање  наставе  

 

1.задатак: Упознавање  наставника  са савременим  методама  и  облицима  рада  

у настави 

Критеријум  успеха: - реализовано  најмање  два  семинара  у  току  школске  

године 

-70% наставника  прошло  семинаре 

Активности  Носилац  

посла 

Време  

реализације 

Инструмент  

евалуације 

1.Упознавање  наставника  са  

развојним  планом  школе  и  

почетак  његове  реализације 

2. Израда  Плана  стручног  

усавршавања  наставника  и 

формирање  тима  за  стручно  

усавршавање 

3. Списак  наставника  са  

евиденцијом  семинара  који  су   

прошли 

4.Договор  у  оквиру  Стручних  

већа  о  томе  који  су  семинари  

или  стручна  предавања  

тренутно  најактуелнији   и  

најпотребнији  за  стручно  

усавршавање  наставника 

5.Направити  списак  

заинтересованих  наставника  за  

обуку 

Директор 

 

 

Директор, 

Тим  

 

 

педагог 

 

 

Директор, 

стручна  већа 

 

  

 

педагог  

 

 

директор  

Април 2014 

 

 

Април 2014 

 

 

 

Април 2014 

 

 

Мај 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник  НВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај  
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5.Организација  семинара 

6.Набавка  финансијских  

средстава 

Јун 2014 

2. задатак: Унапредити  процес  оцењивања    знања  ученика 

Критеријум  успеха: -70%  наставника  примењује  различите  технике  

приликом  оцењивања  ученика 

- ученици  активно  учествују  у  процењивању  свог  знања 

- за  20%  смањен  број  недовољних оцена  на  класификационим  периодима 

1.Договор  у оквиру  стручних  

већа  о  избору  акредитованог  

семинара  који  се  односи  на  

оцењивање  и   тестирање  

ученика 

2.набавка  финансијских   

Средстава 

3. Реализација  семинара  

4. пружање  помоћи  

наставницима  приликом  израде  

инструмената  за  тестирање  

ученика  из   појединих  предмета 

5. Анализа  резултата  добијених  

различитим  техникама  

оцењивања   

Стручна  

већа, 

директор 

 

 

Директор 

 

Директор  

 

Педагог  

 

 

 

Педагог  

Октобар 

2014 

 

 

 

 

 

Јануар 2015 

 

До  краја 

школске 

2015  

 

До  краја  

школске  

2015 

Записници  

 

 

 

 

 

 

Записници 

 

 

Тест  знања  

 

 

извештај 

 

 

3.задатак: Повећати  примену  савремених  наставних  метода  и  облика  рада  у  

настави 

Критеријум  успеха: - до  школске  2016/2017.године  код  70% наставника  

заступљене  су  методе  активне  наставе  

- 70% наставника  има  могућност  да  користи  савремена  наставна  средства 

1.организовати  угледне  часове  

 

 

2.Набавити  и  применити  нова  

наставна  средства  

 

 

3. Учешће  у  пројектима  који  

омогућавају  финансијску  помоћ  

ради  набавке  нових  наставних  

средстава  

4. Утврдити  колико  наставника  

користи  савремена  наставна  

средства школске  2016/2017.год. 

Наставници, 

 

 

Директор, 

представници 

стручних  

актива 

Директор, 

Актив  за  

развојно  

планирање 

 

Директор  

Фебруар 

2015 

 

У  току  

2015 

 

 

У  току  

2014 

протоколи са 

посећеног  

часа 

Извештаји 

 

 

Извештаји, 

писани  

пројекти 

 

 

Извештај  
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3.развојни  циљ: Модернизовати  понуду  школе  отварањем  новог  образовног  

профила 

Критеријум  успеха: 1.Уведен  нови  образовни  профил за  школску 2015-2016. 

годину 

1.задатак: Испитивање  потреба  тржишта 

Критеријум  успеха: -сагласност  свих  фактора  за  отварањем  новог  

образовног  профила 

- за  отварањем  новог  профила  имамо  одговарајући  наставни  кадар  и  

материјално-теничку  опремљеност  

Активности  Носилац  

посла 

Време  

реализације 

Инструмент  

евалуације 

1.Информисање  код  Тржишта  

рада (пре  свега у  Љигу  али  и  у  

суседним  општинама) 

 

2.Информисање  код  

представника  локалне  

самоуправе о плановима  развоја  

Општине  и   увођењу  новог  

образовног  профила 

Секретар  

 

 

 

 

директор 

мај 2014.г 

 

 

 

 

мај 2014.г 

Захтев, 

извештај од  

стране  

Тржишта  рада 

 

Извештај 

2.задатак: Испитивање  планиране  уписне  политике  других  школа  у  округу 

1. На  активима  директора  

утврдити  планове  уписа  других  

школа 

Директор  У  току Извештај  

3.задатак: Континуирано  праћење  заинтересованости  ученика  за  упис 

Критеријум  успеха: -50 % ученика  са  других  територија  жели да    настави  

школовање  у  нашој  школи 

-60%  анкетираних  родитеља   планира  даље  школовање  деце  код  нас 

1.Резултати  уписа  у  току  

претходне  две  године-извештај  

министарства  просвете, науке и  

технолошког  развоја 

2.Анкетирање  ученика  8  разреда  

основне  школе (Љиг  и 

Белановица) 

    

 

3. Анкетирање  родитеља ученика  

8  разреда    

4. Посета  основним  школама  у 

округу  и  упознавање  са 

планираним  уписом  у  следећу  

школску  годину 

Педагог 

   

 

 

Педагог, 

стручни  

сарадници  

из тих  

школа 

Стручни  

сарадници  

 

 

Директор  

Мај 2014 

 

 

 

Мај 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 2014 

Извештај  

 

 

 

Анкета  

 

 

 

 

 

Анкета  

 

 

извештај 
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4.задатак: Писање  елабората  за  нови  образовни  профил 

Критеријум  успеха: - написан  и  прихваћен  елаборат  од  стране  

министарства  

- у  плану  уписа  за  шк.2014/2015.годину налази  се  нови  образовни  профил 

1.Формирање  Тима  који  ће  

радити  на  избору  новог  

образовног  профила  

3. Усвајање  планираног  и  

прихваћеност  од  стране  

Наставничког  већа 

4.писање  елабората  

 

5.Захтев  министарству  за  

добијање  новог образовног  

профила 

Директор 

 

 

 

Директор 

 

Тим  

 

Директор, 

секретар 

Јун  

 

 

 

Јун  

 

Јун –

септембар  

 

Септембар  

Извештај, 

записник   

 

 

Записник  

 

елаборат 

 

 

 

2.Област: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

1.Развојни циљ:Повећати  обим  ученичког  знања  и  његове  примене  

опремањем  кабинета за  опште  предмете 

   

Критеријум успеха: 1. Оформљена  2  кабинета  за  опште  предмете 

2. Присуство  ученика  на  часовима  повећано  за  50% 

3. Код  ученика  постоји  заинтересованост  за  учешће  на  такмичењима 

4.Одржати по 3 огледна часа у новоформираном кабинету  

 

1.задатак: Анализа  могућности  школе 

Критеријум  успеха: - одређен  кабинет  за  реконструкцију 

Активности  Носилац  

посла 

Време  

реализације 

Инструмент  

евалуације 

1.  Формирање  актива  општих  

предмета  

2.Утврдити  техничке  могућности  

школе  за  реконструкцију  

постојећих  учионица  

3. утврдити  могућност  

формирања  заједничког  кабинета  

за  више  сличних  општих  

предмета 

4. Стучна  већа  достављају  

предлоге  са  потребним  

Директор 

 

Тим  који  

именовани  

наставници 

 

Тим и  

Александар  

Перовић 

 

Директор 

Јануар  2015 

 

 

Фебруар 

2015  

 

Фебруар 

2015  

 

 

Март 2015 

Ивештај,  

записник 

 

Записник 

 

 

Извештај  
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наставним  средствима   за  

унапређење  наставе – директору  

школе 

5. На  активу  донети  одлуку  о   

предметима за  које  ће се  прво  

формирати  кабинет 

 

 

 

 

Председник  

актива  

 

 

 

 

Април  2015  

 

 

 

 

Записник  

2. задатак : Укључивање  у  пројекте  који  ће  омогућити   опремање   кабинета 

Критеријум  успеха: добијена средства за реконструкцију кабинета 

1.Одређивање наставника за 

праћење конкурса. 

2. формирање  Тима  за  избор  

пројекта  и  писање  пројекта 

 

3.Подношење  пројеката  на  

одговарајуће  конкурсе 

Директор  

 

Директор,  

тим,  педагог 

 

Директор  

Март 2015  

 

Мај 2015  

 

 

У  току  

године 

Решење 

 

Записник, 

писани 

пројекат 

3. задатак: Оформити  кабинет   

Критеријум успеха: -одржан   огледни  час   у  новом  кабинету 

-присуство  ученика  на  часовима  у  овом  кабинету  повећано  за  20% 

- интересовање  за  ваннаставне  активности  веће  за  10%  

1. Реноврање  коришћењем   

расположивих   средстава 

(неопходни  мајстори  и  школско  

помоћно  особље , домар, ложач) 

2.Набавка опреме за кабинет и 

набавка наставних средстава 

-расписивање   тендера  за  

набавку   

- избор  добављача  

- куповина 

- монтирање 

3. Опремити кабинет 

информационим технологијама 

-расписивање   тендера  за  

набавку   

4.Технички пријем кабинета 

 

5.Свечаност поводом отварања 

кабинета 

6.Анкетирање  ученика  

Директор  

 

 

 

Директор, 

Тим  

 

 

 

 

 

Директор, 

Александар  

Перовић , 

секретар  

 

 

 

 

Директор  

 

Педагог  

Јул и  авуст 

2016 

 

 

Септембар 

2016 

 

 

 

 

 

Децембар 

2016 

 

 

 

 

 

 

У  току  

2017  

Новембар  

Извештај, 

рачуни  

 

 

Извештај,  

рачуни 

 

 

 

 

 

Извештај, 

рачуни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета  
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3. област :ЕТОС 

 
1.развојни  циљ: Подизање  квалитета  комуникације  и  међуљудских  односа  

унутар  школе  као  и  подстицање  сарадње  са  другим  школама  и  

привредним  субјектима  

 

Критеријум  успеха: 1. Донет  је  нови  кодекс  понашања  за  све  запослене и 

ученике  и  он  се  поштује 

2. Сви  запослени  имају  могућност  да  се  информишу  о  активностима  школе 

(упознати  са  развојним  планом)  преко  сајта  школе 

3. Сарађујемо  са  другим  средњим школама  

4. Реализација  практичне  наставе  је  успешнија  због могућности  да  ученици  

реализују  праксу  и  ван  територије  општине  Љиг 

 

1.задатак: Доношење  кодекса  понашања  запослених  и ученика 

Критеријум  успеха: -донет Правилник о  понашању  у  складу  са  Законом  и  

његова  примена  и  поштовање  од стране  свих  запослених 

- 70%  запослених  је  прошло  семинар  из  ненасилне  комуникације  

-целокупна  атмосфера  у  школи  је  побољшана 

-20%  више  запослених  остаје  у  школи  након  наставе   и  планира  ваннаставне  

активности  

Активности  Носилац  

посла 

Време  

реализације 

Инструмент  

евалуације 

1.Анкетирање  запослених  и 

ученика  у  вези  са  израдом  

новог  кодекса  понашања 

 2.Тим  за  развојно  планирање  

даје  предлог  за  израду  новог  

кодекса  понашања  

3. избор  семинара  који  се  

односи  на  комуникацијске  

вештине  запослених (ненасилне  

комуникације) 

4. Обезбеђивање  финансијских  

средстава  за  реализацију  

семинара 

5. реализација  семинара  

 

6. позоришна  представа  за  

ученике  и  наставнике   у  школи 

 

 

 

Педагог  

 

 

Директор,  

секретар 

 

 

Тим  за  

стручно  

усавршавање 

 

Директор  

 

Директор  

 

Проф.српског  

језика  

 Јануар  

2015 

 

Април 2015 

до  

септембра 

 

Октобар 

2015 

 

 

Октобар 

2015 

Новембар  

 

Јануар 2016 

Анкета  

 

 

Правилник, 

записници НВ 

 

 

Извештај  

 

 

 

 

Извештај  о 

реализацији  
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2. задатак : Побољшати  интерактивни  однос  свих  актера  у школи 

Критеријум  успеха: -У  уређењу  школског  веб-сајта  учествује  50%  

запослених 

-промовисање  резултата  ученика  и  наставника  и  учешће  на  такмичењима из  

других  предмета  не  само  из  српског  језика  

1. Покретање   веб-сајта  школе  

 

2. Обука  информатичара  за  

израду  сајта  школе,  уколико  је  

потребно 

3.Формирати  тим  за  уређивање  

сајта (од  ученика  и  професора) 

4. Упознавање  свих запослених  

са   постојањем  сајта и  његовом  

функцијом, као  и  могућност  да  

утичу  на  његово уређење  

 

Информатичар 

 

Директор   

 

 

Директор  

 

Директор  

Фебруар  

2015 

До децембра 

2014 

 

Фебруар 

2015 

Април 2015  

Веб-сајт  

 

Извештај  са  

семинара 

 

Записник 

 

Записник НВ 

3. задатак: Успостављање  нових  веза  са  школама  у  околини  и  привредним  

субјектима 

Критеријум  успеха: -Одржавање  спортског  такмичења  са  школом  у Мионици 

- организовање  такмичења  из  практичне  наставе  из  куварства  

- ученици  машинске  струке  имају  адекватну  практичну  наставу  

- ученици  образовног  профила  кувар-конобар  реализују  практичну  наставу  у  

хотелима   

1. Организована  посета  

најближој  школи   

2. Организована  посета  најбоље  

уређеној  школи  у  региону  

3.Организовање  заједничких  

активности  (пр. Један  дан  

практичне  наставе са  школом  у  

Мионици) 

4. постизање  договора  са  

рударским  басеном  «Колубара»  

ради  реализације  машинске  

практичне  наставе 

5. договор  са  директорима  

хотела  на  Руднику, Лазаревцу, 

Врујцима    

 

Директор , 

тим 

 

Исто  

 

Директор, 

Љубица  

Ниновић  

 

Директор  

 

 

 

Директор  

Мај 2015  

 

 

Мај 2015 

 

Новембар 

2015 

 

 

У  току  

школске  

2014/2015 

 

У  току  

школске 

2014/2015 

Извештај  

 

 

Извештај  

 

Извештај  

 

 

 

Уговори  

 

 

 

Уговори  
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4.Област: РЕСУРСИ  

 
1.Развојни  циљ: Унапређење  наставе  и  делимично  решавање  проблема  

реализације  практичне наставе  образовног  профила  Туристички  техничар   

опремањем  кабинета  

 

Критеријум  успеха: 1. У потпуности  опремљен  кабинет  у  коме  се  изводи  

настава  образовног  профила  Туристички  техничар 

2. мотивисаност  ученика  за  рад  већа  за  50%  због  више  очигледних  средстава   

3. Бољи  успех  ученика  на матурском  испиту  за  20%  

4.Боља  припремљеност  ученика  за  будуће  занимање- Туристички  техничар    

 

1.задатак: Обезбедити   финансијска  средства  за  реновирање  

Критеријум  успеха:  -расписан  тендер  за  израду  радова   

-локална  самоуправа  учествује  у  финансирању  

Активности  Носилац  

посла 

Време  

реализације 

Инструмент  

евалуације 

1. Формирати  тим  за  израду  

пројекта  и  реализацију   

2. Израда  пројекта  

 

3.праћење  конкурса  који  

омогућавају  финансијска  

средства   

 

4.договор  са  локалном  

самоуправом  о  могућностима  

финансирања 

5. Аплицирање  пројекта код  

различити  организација  

 

Директор 

 

Директор,  

Тим   

Рада  

Ђорђевић  

 

 

Директор  

 

 

Директор, 

секретар 

Јун  2015  

 

Август 2015 

 

Септембар  

2015 

 

 

Октобар 

2015 

Извештај  

 

Пројекат  

 

 

 

 

 

Извештај  

2.задатак : Реновирање  једне  од  постојећих   учионица  

Критеријум  успеха: - учионица  опремљена  по  нормативима  за  потребе  

кабинета 

1. Реноврање  коришћењем   

расположивих   средстава 

(неопходни  мајстори  и  школско  

помоћно  особље , домар, ложач) 

2. куповина  намештаја   и  

опремање  простора  према  

нормативу  за  реализацију  

наставе  Туристички  техничар  

- расписивање   тендера  за  

Директор  

 

 

 

Директор, 

секретар, 

Рада  

Ђорђевић  

Јул-август 

2016 

 

 

Септембар 

2016 

Извештаји , 

рачуни  

 

 

Рачуни, 

тендерска  

документација 
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набавку   

- избор  добављача  

- куповина 

-монтирање 

  

3.задатак: Оформити  кабинет  

Критеријум  успеха: - одржан  час  из  предмета  Агенцијско  и  хотелијерско  

пословање 

-успех  ученика  на  матурском  испиту  већи  за  20% 

1. технички  пријем  кабинета  

2. свечаност  поводом  новог  

кабинета  за  наставу  

туристичког  техничара  

3. Огледни  часови  у  новом  

кабинету 

 

 

4. континуирано  праћење  

резултата  рада  ученика  на  крају  

класификационих  периода  и  на  

матурском  испиту  

 

Директор  

 

 

Рада  

Ђорђевић  

 

 

 

Педагог  

 

Јануар  2017 

 

 

Март 2017   

 

 

 

 

Извештај, 

протоколи  са  

посећеног  

часа 

 

Анкете, 

анализа  

педагошке  

документације  
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        МЕРЕ   УНАПРЕЂЕЊА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА  НА  

ОСНОВУ  АНАЛИЗЕ  РЕЗУЛТАТА  УЧЕНИКА  НА  МАТУРСКОМ  И   

                                      ЗАВРШНОМ  ИСПИТУ 
 

 

          У  следећој  табели  налази  се  просечан  успех  који  ученици  наше  школе  

остварују  на  матурским   и  завршним  испитима.  Задовољни  смо  постигнутим  

резултатима  али  и  чињеницом  да  скоро  сви  ученици  завршних  разреда  и  

излазе  на  матурске  испите,  посебно  ученици  Гимназије  и  Туристичког  

техничара. 

 

Образовни  

профил 
Просечна  оцена  на  матурским и  заврашним  

испитима 

 Просек  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013  

Аутомеханичар-

бравар 

4,33 4,80 3,80 3,74 4,16 

Кувар-конобар 4,33 4,35 4,50 4,04 4,30 

Трговац 3,77 3,56 3,80 - 3,71 

Туристички  

техничар 

4,40 4,33 4,17 3,84 4,18 

Гимназија  4,05 4,42 4,30 3,88 4,16 

 

Код  ученика  машинске  струке  и  образовних  профила  кувар  и  конобар  имамо  

случајеве  да  ученици  због  недовољног  успеха  из  појединих  предмета  не  

положе  завршни  испит  у  јуну  редовне  школске  године. Ради  се  о  

појединачном случају    и  малом  проценту  ових  ученика 

 
Број  ученика  који  нису  изашли  на  матурске  и  завршне  испите 

Образовни 

профил 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Укупно  
Б. Уч На мат. 1.* 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Аутоме-бр. 22 19 17 16 17 17 22 20 78 -6 
Кувар-кон. 21 21 28 28 19 19 26 26 94  
Трговац 29 29 29 29 12 12 - - 70  
Тур. 

Техничар 
27 26 32 32 35 35 30 30 124 -1 

Гимназија  29 29 32 32 28 28 25 25 114  

Укупно  128 124 138 137 111 111 103 101 480 -7 

*1. БРОЈ  УЧЕНИКА  У ОДЕЉЕЊУ ;  2. ИЗАШЛО  НА  МАТУРСКЕ  И  ЗАВРШНЕ ИСПИТЕ  

 

Из  приложеног  се  види  да  само  7  ученика  у  току  четири  школске  године 

није  изашло на  матурски  испит  у  јуну  и  августу   редовног  школовања.  

Осипање  ученика  је  у  току  прве  две  године  школовања.   
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Табела: Мере  унапређења  на  матурским  и  завршним  испитима 

 

Мера Активност Одговорна  особа Критеријум 

успеха 

Примена  

различитих  

техника  учења 

- угледни  и 

огледни  часови 

-презентација  

нових  техника  

Сви  наставници  

школе 

Ученици  су  

упознати  са  

различитим  

техникама  учења  

до  завршног  

разреда 

Прилагођавање 

наставе 

различитим 

васпитно- 

образовним 

потребама ученика 

-формирање  Тима  

за  прилагођавање 

Педагог Настава  се  

прилагођава 

потребама ученика 

Оцењивање у 

функцији учења; 

-израда обрасца  за  

праћење  

оцењивања  

ученика 

Предметни  

наставници 

Оцена  поспешује  

учење  

Промовисање и 

вредновање 

резултата ученика 

и наставника  

-израда  

правилника  о  

промовисању  и  

вредновању  

резултата  ученика  

и наставника  

Директор, 

секретар, 

одељенске  

старешине 

Стално  

вредновање  и  

истицање  

резултата  рада 

ученика  и  

наставника 

Пажљиво 

планирана 

и реализована 

допунска и додатна  

настава  

-израда  плана  

допунске  и  

додатне  наставе 

-праћење  

реализације  

допунске  и  

додатне  наставе 

Предметни  

наставници , 

педагог  

Редовно  

одржавање  

допунске  и  

додатне  наставе  
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                    МЕРЕ  ПРЕВЕНЦИЈЕ  ОСИПАЊА  УЧЕНИКА  

 

     Када  је  у  питању  осипање  броја  ученика  из  средње  школе,  оно  је  највеће 

у  току  прве  године  школовање   и  чешће  код   трогодишњих  образовних  

профила. Разлози  су  бројни  али  најчешће: 

-потичу из сиромашних и друштвено маргинализованих породица; 

- доприносе породичном буџету, преузимају одговорности одраслих; 

- имају породичне проблеме или потичу из дисфункционалне породице; 

- уколико су родитељи рано напустили школу вероватније је да ће и деца; 

- полна димензија – више дечака него девојчица има проблеме у учењу, 

прилагођавању  и проблеме у понашању. 

Мера Активност Одговорна  особа Критеријум 

успеха 

Политика  уписа  

ученика  

-дефинисати  

циљеве  политике  

уписа 

- праћење  

трендова  и  

потребе  тржишта  

рада 

Директор  школе -уведен  нови  

образовни  профил 

- упис  завршен  у 

првом  кругу 

- ученици  са  

бољим  успехом  

уписују   наше  обр 

азовне  профиле 

Промоција  свих  

занимања 

-формирање тима 

за промоцију 

-израда 

пропагадног 

материјала 

- медијско 

представљање 

- посета основним  

школама  

- формирање  Тима  

за  промоцију  

Директор,  Тим  за  

прмоцију 

-основци упознати 

са 

профилима у 

школи 

-профили медијски 

Представљени  

Пружање 

подршке 

наставницима за 

рад са ученицима 

са проблемима у  

понашању и  

ученицима  из  

осетљивих  група  

-идентификовање 

потреба 

-организовање 

подршке 

Директор, 

наставници 

-наставницима 

пружена помоћ, 

-организовани 

семинари подршке 

-реализоване 

посете 

институцијама које 

се 

баве проблемима у 

понашању, 

директор, педагог 
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              ПРОГРАМ  ЗА   ЗАШТИТУ  УЧЕНИКА  ОД   НАСИЉА,  

                          ЗЛОСТАВЉАЊА      ЗАНЕМАРИВАЊА 
               
 

Програм заштите ученика од насиља сачињен је на основу Посебног протокола 

за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама који је проистекао из Општег протокола, који 

је Влада Републике Србије усвојила 2005. године.  

 

- Значење појмова насиље, злостављање и занемаривање  

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.  

Насиље може бити у оквиру вршњачких односа, односи одрасли-деца, који 

укључују одговорност, поверење и моћ.  

Насиље може имати различите форме:  

1. Физичко насиље, пример: ударање, шутирање, гурање, чупање, напад оружјем;  

2. Емоционално, психолошко насиље, пример: омаловажавање, етикетирање, 

вређање, уцењивање, називање погрдним именима, застрашивање;  

3. Сексуално насиље и злоупотреба, пример: сексуално узнемиравање ( упућивање 

порука, фотографисање, телефонски позиви, ширење прича и сл.), навођење или 

приморавање ученика на учешће у сексуалним активностима, коришћење ученика 

за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације;  

 

-Злоупотреба ученика  

Злоупотреба ученика представља све оно што појединци и институције чине или не 

чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци или им смањује могућност 

за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај 

у односу на појединце и установу.  

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе 

или појединца да обезбеде услове за правилан развој ученика у свим областима, у 

противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални 

и друштвени развој.  

Експлоатација ученика се односи на њихов рад у корист других особа или 

установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне 

експлоатације.  

-Основни принципи и циљеви Посебног протокола  

Основни принципи на којима је заснован Посебан протокол јесу:  

 Право на живот, опстанак и развој  

 Најбољи интерес детета  

 Недискриминација  
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Свако насиље над ученицима може се спречити, важно је да дом креира климу у 

којој се:  

 Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности  

 Не толерише насиље  

 Не ћути у вези са насиљем  

 Развија одговорност свих  

 Сви они који имају сазнање о насиљу обавезују се на поступање.  

 

-Општи циљ Посебног протокола  

Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота ученика 

применом:  

1. Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика у дому  

2. Мера интервенције у ситуацијама кад се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у дому.  

 

-Специфични циљеви у превенцији  

 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања;  

 Укључивање свих интересних група (ученици, васпитачи, стручни сарадници, 

директор, родитељи...);  

 Подизање нивоа свести и осетљивости свих укључених у живот и рад дома за 

препознавање насиља;  

 Информисање свих укључених у живот и рад дома о процедурама и поступцима 

за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља;  

 

-Специфични циљеви у интервенцији  

 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља;  

 Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља;  

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља  

 

       На основу посебног протокола, тим за заштиту деце од насиља је направио свој 

план превентивних активности који ће реализовати у току школске године.  

Урађен  је  у  складу  са  специфичностима  наше  школе  и  потребама,  а  

покушаћемо  да  реализујемо   и  раније  планиране  активности  које  су  остале 

неурађене. 

Од  физичких  мера  превенције  настојали  смо  да  одрадимо  следеће: 

- Стално  дежурство  запослених 

- Урадили  смо осветљење  школског  дворишта  и  зграде 

- Видео  надзор 

- Ограђено  двориште 

- Стална  посета  полиције 
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У   наредном  периоду   наглашавамо  значај  едукације  свих  актера  у  животу  

школе у  зависности  од  материјалних  средстава,   када  су  у  питању  

акредитовани  семинари,   и  ангажовањем  запослених.  
 

Активности Носилац Динамика 

1. Уводне  активности  

- Састанак  досадашњих  чланова    

Тима  за   заштиту  деце/ученика  од  

насиља, злостављања  и  

занемаривања  и  укључивање  нових  

чланова:  професор  француског  

језика  Јелена  Димитријевић,    Рада  

Ђорђевић  професор  економске  

групе  предмета, Перовић  

Александар- професор  историје, 

Којић  Душко-професор  физичког  

васпитања  и Ћирковић  Наташа – 

професор  психологије 

- члан  тима  је  и  школски  педагог  

Биљана  Ивковић 

- Извештај  о  активностима Тима   у  

току  претходне  школске  године  

(реализовано- нереализовано) 

-  Израда  Програма  за  заштиту  

деце/ученика  од  насиља.  Урађено  

као  посебан  документ  школе  и  

биће у  складу  са  акционим  планом  

о  самовредновању  школе 

 

 

Директор  

, 

 Педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог  

 

 

 

 

Тим  и  

педагог 

 

 

Друга  половина  

септембра 2013.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга  половина  

септембра  

2013.године 

 

 

Крајем  

септембра 

2. Превентивне  активности 

- Дежурство  наставника  и ученика   

- Увођење  видео  надзора  на  другом  

и  трећем  спрату  школе   уколико  

буде  материјалних  средстава 

(планирано  и  у  претходном  

периоду  али   урађено  само  на  

улазима  у  школу  и  првом  спрату 

 

- Упознавање  ученика  првог  разреда  

са  „Правилима  понашања  у  

средњој  школи  Хиљаду триста  

каплара“,  на   одељенској  заједници 

и  такође  са  „Правилником  о 

безбедности  ученика  и  запослених  

директор 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Разредне  

старешине 

 

септембар 

 

 

у  току  године 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар  
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за  време  остваривања  васпитно 

образовног  рада“ 

eдукативни  програми  

- Упознати  наставнике  са  

процедуром  и  поступцима  у  

интервенцији  када  примете  насиље   

или  је  угрожена  безбедност   

ученика: путем  штампаног  

материјала  (Протокол  и  Приручник  

за  примену  посебног  протокола  за  

заштиту  деце/ученика  од  насиља, 

злостављања  и  занемаривања   у  

образовно-васпитним  установама) 

- „Врсте  насиља“ – предавање  за  

ученике  и  професоре (према  

могућностима  биће  одређен  

предавач  из  школе  или   друге  

институције) 

- Радионице  за  ученике  које  се  

односе  на  учење  ненасилне  

комуникације   и  решавања   

конфликата(сарадња  са  

професорима  грађанског  васпитања)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Тим   

 

 

 

 

  

 

Тим   и  

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар  2012.г 

 

 

 

 

Децембар  

 

 

 

 

 

Фебруар  и  март  

3.Рад  са ученицима 

- Покушаћемо  да  што  већи   број  

ученика  укључимо   у  предавања  

која  ће  држати  представници  

различитих  институција  (муп,  

Црвени  крст,  Центар  за  социјални  

рад...)  и  све   акције  које  ће   бити  

спроведене  од  стране  истих 

Директор   

Тим  

 

 

 

 

У  току  године 

 

 

 

 

 

 

4. сарадња  са  родитељима 

- Посебне  активности  не  планирамо  

са  родитељима  али  у  складу  са  

њиховим  потребама  организоваћемо  

разговоре    и  покушати  да  их  

укључимо   у  предавања  која  су  од  

општег  значаја.  

Тим  У  току  године 

5.сарадња  са  надлежним  службама 

- Редовна  посета  полицијске  патроле  

школи  и  обилазак  у   време  великог  

одмора  и  на  крају  часова  

- Редовно   обавештавање  школског  

Директор 

 

 

 

У  току  године 

(свакодневно) 
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Тима  ,  педагога  или  директора  

школе  о  свим  кривичним    или  

прекршајним   делима  ученика   и  

ван  наставе 

- Предавања  од  стране  полицијских  

службеника  на  тему   насиља,  

малолетничке  деликвенције   и  

наркоманије 

- Редовна  сарадња  са  Домом  здравља  

и  Центром  за  социјални рад   и  

учешће  у  њиховим  акцијама 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим  

 

У  току  године 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  току  године 

6. праћење  ефеката  предузетих  мера 

Критеријум   успеха: 

- Обавештеност  свих  учесника  у  

школском  животу  са  садржајем   

Општег  протокола  о  заштити од  

насиља 

- Реализација  планираних  активности  

- Сарадња  ученика  са  члановима  

Тима  и  стручном  службом  када  је  

у  питању  проблем  насиља 

- Активност  наставника  у  животу  

школе  по  питању  насиља  и  

сарадња  са  Тимом 

- Успешна   и координирана  сарадња  

са  надлежним  службама 

- Развој  поверења  и  повољније  

опште  климе   у  школи – боља  

комуникација  свих  актера 

 

Инструменти  праћења:  

- Записници  са  седница  

Наставничког  већа,  Савета  

родитеља,  обављеним  разговорима,  

извештаји  са  одељенских  заједница,  

анкете,   изјаве  ученика,  посете  

часовима 

 

Тим  

  До  краја  

школске   

2013/2014.године 
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                ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА 

 
              Остваривање стручног усавршавања наставника реализоваће се током ове 

школске године кроз активности рада стручних актива, затим кроз подстицање 

наставника да редовно прате нова научна достигнућа из одговарајућих научних 

области, да их уваравају и примењују током припремања и током рада са 

ученицима. Такође ће се подстицати учешће наставника на семинарима које 

организује Министарство просвете, а наставницима ће бити омогућено 

присуствовање овим сусретима. Посебну пажњу стручно усавршавање наставника 

посветиће упућивању наставника на коришћење информатичких образовних 

садржаја. У том циљу, активи ће се подстаћи да стручно разматрају могућности 

коришћења образовних софтвера у раду. Стручно усавршавање ће се остваривати и 

кроз заседања Наставничког већа током школске године, као и сарадњом са 

активима из других школа. Школа ће настојати да у оквиру својих материјалних 

могућности наставницима изађе у сусрет и омогући им што квалитетнији приступ 

одговарајућим садржајима који су важни за стручно усавршавање.   

 

                                             Облици  усавршавања   

 

1. Усавршавања  приправника  и  полагање   стручних  испита – конкретизација  

овог  облика  стручног  усавршавања   је  у  плановима  ментора  за  ову  школску 

годину. 

2. Усавршавања  за  педагошки   рад 

3. Уже  стручно  усавршавање 

 

                                                      Задаци : 

 

- сачињавање  опреративних  планова  рада  ментора 

- анализа  досадашњих  активности  у  вези  са  стручним   усавршавањем 

- набавка  приручника,  дидактичког  материјала  и  уџбеника  за  библиотеку 

- претплата  на  стручне  часописе   и  листове 

- обука  за  рад  на  рачунарима 

- семинари  које  организује  министарство  и   стручна  удружења 

- праћење  стручне  литературе 

- обрада  стручних  тема  на  седницама   одељенског   и  наставничког  већа 

- обезбеђивање   средстава 
 

Активност Време  реализације 

1. израда  плана  стручног  

усавршавања  за  школску  

2013/2014. годину 

септембар    

2.- у  зависности  од  броја  приправника  

у  овој  школској   години  одредити  

Септембар 
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менторе    

- израда  оперативних  планова рада  

ментора 

 

Септембар 

3. договор  са  надлежним  органима   

локалне  самоуправе  о  Плану  стручног 

усавршавања  наше  школе  за  ову  

школску  годину 

Септембар 

4. претплата  на  часописе   „Просветни  

преглед“  и  „Школа“  

 

Октобар 

5. План  стручног  усавршавања  

запослених  за  инклузивно  образовање  

и  индивидуални  образовни  план 

-обука  запослених  у  циљу  

унапређивања     инклузивног  

образовања 

- у  зависности  од  потребе  израда  

индивидуалних  образовних  планова 

рада 

Октобар 

 

 

Октобар 

 

 

Новембар 

6. упознавање   запослених  са  

Посебним  протоколом  за  заштиту  

деце   од  насиља  у  образовно-

васпитним  установам 

 

новембар 

  

 

 

 

7. Зимски   семинари  за  професоре  

српског  језика   и  математике 

Јануар  

8. школски   семинар  из  информатике  

за  професоре  који  желе  да  савладају  

рад  на  рачунару ( професор  

информатике) 

 Фебруар,  март 

9. семинари  у  току  године  из  осталих  

предмета  а  организује  их као  обавезне    

министарство  просвете 

У  току  године 

10. семинар  из   Каталога  стручног  

усавршавања  за текућу  школску  

годину    

Април 

11.израда  извештаја  о  реализацији  

Плана  стручног  усавршавања  у  нашој  

школи 

Јун  
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       ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА 

 
                  Према Закону о средњем образовању, члан 9, став 6, организоваће рад са 

талентованим и даровитим ученицима, уколико их буде, а према плану који 

приказујемо у  следећој  табели: 

 

Мера Активност Одговорна  

особа 

Критеријум 

успеха 

идентификација 

талентованих и 

даровитих 

ученикаидентификација 

талентованих и 

даровитих  ученика 

Процена 

постигнућа и 

потенцијала 

ученика на основу: 

прегледа књиге 

евиденције 

образовно- 

васпитног рада, 

прегледа целокупне 

документације о 

ученику; 

Процена 

постигнућа и 

потенцијала 

ученика на 

основу: 

прегледа књиге 

евиденције 

образовно- 

васпитног рада, 

прегледа 

целокупне 

документације о 

ученику; 

У књизи 

евиденције 

образовно 

васпитног 

рада одељенски 

старешина 

евидентира 

постојање 

или непостојање 

талентованих 

или 

даровитих 

ученика 

Адаптација 

наставних 

предмета 

Модификовање 

наставних метода и 

исхода предмета за 

ученике код којих 

постоји таленат, 

процена од стране 

наставник 

предмета, 

Постојање 

модификованих 

планова наставе, 

проверава  

педагог 

Формирање 

секција и 

ваннаставних 

активности у 

складу са потребама 

талентованих и 

даровитих 

ученика 

Идентификација 

потреба ученика. 

Укључење ученика 

у 

секције/ваннаставне 

активности које су 

формиране према 

идентификованим 

потребама 

Одељенски 

статрешина и 

наставници 

који реализују 

дате 

ваннаставне 

активности. 

Октобар 

текуће 

школске 

године 

У педагошкој 

документацији 

наставника и 

одељенских 

старешина 

постоје 

резултати 

испитивања 

потреба 

ученика; постоје 

годишњи и 

оперативни 

планови 

ваннаставних 

активности. 
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       МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ 

ОБЛИКА  ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА 

ОБРАЗОВАЊА    И   ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА    

                                           ДОДАТНА ПОДРШКА 

   

Мера Активност Одговорна  

особа 

Критеријум 

успеха 

Повећати 

информисаност 

наставног 

особља о 

могућностима 

индивидуације 

наставе и 

прављењу ИОПа 

припрема 

извештавања на 

наставничком 

већу и 

извештавање 

Директор, 

педагог  

извештавање је 

спроведено и 

доказ се 

налази у 

Записнику 

наставничког 

већа; 

Записничар 

наставничког 

већ 

Формирање тима 

за прилагођавае и 

подршку развоју  

ученика 

Избор чланова 

тима, прављење 

плана рада тима 

Директор  План рада Тима 

за 

подршку развоју 

ученицима у 

Годишњем 

плану рада 

школе  

Повећати знање и 

компетенције 

наставног особља 

планирање и 

реализовање 

саветовања или 

семинара на тему 

компензаторских 

програма за 

ученике из 

осетљивих група 

Директор  У Записнику 

стручног 

већа области 

предмета 

постоје подаци у 

реализованом 

стручном 

усавршавању у 

Установи, 

Руководиоци 

стручних већа 

области 

Планирање 

индивидуације 

наставе и других 

облика 

прилагођавања 

наставног 

процеса у складу 

Планирање 

различитих 

метода наставе 

и наставе на 

различитим 

нивоима 

менталних или 

Предметни  

наставници  

У годишњим 

плановима 

наставника 

постоје 

тематски циљеви 

или исходи који 

се 
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са развојним 

карактеристикама 

и потребама 

ученик 

психо- 

моторних 

операција 

разликују према 

ниову тежине 

менталних или 

психомоторних 

операција, као и 

у 

оперативним 

плановима где су 

још заступљене 

и 

најмање две 

различите 

методе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Средња  школа  „Хиљаду  триста  каплара“ Љиг- РАЗВОЈНИ  ПЛАН   ШКОЛЕ 

 39 

      ПЛАНОВИ ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВАЈУ  

                  ОДРЕЂЕНИ     НИВО И ВРСТА ОБРАЗОВАЊА 
        

        У школи након трогодишњег школовања ученици полажу завшрни, након 

четворогодишњег матурски   испит  

Стручном матуром проверава се стеченост компетенција и усвојености посебних 

стандарда постигнућа прописаних стандардом квалификације у оквиру 

одговарајућег  занимања и за наставак образовања у научној, стручној или 

уметничкој области у којој је  стекао средње образовање и васпитање, на 

струковним или академским студијама без  полагања пријемног испита, у складу са 

законом којим се уређује високо образовање. 

Матурски испит полаже ученик на крају стицања четворогодишњег образовања 

који јепозитивно оцењен из свих предмета предвиђених наставним планом и 

програмом за 

образовне профиле : 

- туристички техничар 

-гимназија (општи  тип) 

Завршним испитом средњег стручног образовања и васпитања проверава се 

стеченост  компетенција дефинисаних стандардом квалификације за обављање 

послова одговарајућег занимања. Завршни испит средњег стручног образовања и 

васпитања полаже се по програму  који доноси министар на предлог Савета за 

стручно образовање и образовање одраслих. 

Завршни испит полаже ученик након завршеног средњег стручног образовања и 

васпитања у  трогодишњем трајању. Након положеног завршног испита, ученику 

издаје се јавна исправа, у  скалду  са  Законом. 

 

 

            ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ  И   МАТУРСКИ  ИСПИТ 

 

           Сходно Закону о средњем образовању и васпитању Сл. гласник бр 55/2013 

члан 31,став 6:  Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање 

матурских и завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја 

часова из предмета из  којих се полаже матурски, односно завршни испит. 

Припрема се реализује у учионицама, кабинетима струке или школским 

радионицама. 

Матурски испит се састоји из: 

- заједничког дела за све образовне профиле, и 

- посебног дела за сваки образовни профил. 

Заједнички део матурског испита: 

У оквиру заједничког дела матурског испита ученик полаже писмени део из 

српског   језика и књижевности, према садржајима четворогодишњег програма 

који је дефинисан Наставним планом и програмом. 

Испитни одбор Школе утврђује четири теме из оријентационог списка, на предлог 
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стручног већа наставника српског језика и књижевности. 

Посебни део матурског испита обухвата: 
-Матурски практични рад са усменом одбраном рада 

-Усмени испит из изборног предмета 

Практични матурски рад обухвата израду конкретног задатка. 

Практични матурски рад и усмена одбрана рада треба да покажу у којој је мери 

ученик оспособљен за обављање одређених послова и задатака обухваћених 

образовним  профилима : туристички техничар,  гимназија  

Практичне матурске радове, односно радне задатке, утврђује Наставничко веће 

школе  на предлог стручног већа, односно одговарајућих наставника. 

Наставник је дужан да организује и прати рад ученика и пружи одговарајућу помоћ 

консултацијама, саветима и упућивањем на одговарајућу литературу. 

Списак практичних матурских радова, односно радних задатака објављује се на 

огласној табли или доставља на увид ученицима на други погодан начин почетком 

другог  полугодишта, а најкасније до краја марта текуће године, односно 30 дана 

пре полагања  испита у другим испитним роковима. 

Усмени испит из изборног предмета: 

          За сваки образовни профил наставним планом и програмом утврђен је списак 

изборних   предмета чији су садржаји од посебног значаја за професионални рад 

или даље школовање. 

Ученик се слободно опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и 

тај  испит полаже само усмено. 

До краја првог полугодишта, на предлог стручних већа, Наставничко веће Школе 

утврђује: 

- оријентациони списак тема за писмени испит из српског језика и књижевности; 

- задатке за матурски практични рад; 

- списак питања за усмени испит из изборног предмета. 

Испитна питања и задаци за матурски практичан рад објављују се на огласној 

табли за  ученике и у зборници или се достављају на увид ученицима на други 

погодан начин  почетком другог полугодишта. 
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Табела: План  припреме  за  матурски  и  завршни  испит 

 

Мера Активност Одговорна  

особа 

Критеријум 

успеха 

Упознавање 

ученика са 

Правилницима 

о полагању   испита 

На часовима  

одељенске  

заједнице  или  

редовним часовима 

упознати  ученике  

са Правилником  

полагања  

матурских  и  

завршних  испита   

одељењски 

старешина, 

предметни  

наставници  

ученици су 

упознати са 

процедуром 

полагања 

завршног 

и матурског 

испита 

Предлагање 

Стручних већа 

тема, и 

испитних 

задатака 

Наставничком  већу  

Седница  

Наставничког  већа  

Предметни  

наставници  

испитна питања 

постављена на 

огласну таблу 

Припремна 

настава за 

ученике 

Направити  

распоред   

припремне  наставе  

Наставници  припремна 

наставан 

се уредно 

реализује, 

ученици се 

припремају за 

Утврђивање 

Броја  кандидата и 

Динамике  полагања 

Списак  ученика  са  

предметима  које  

полажу   

педагог сви актери су 

упознати са 

динамиком 

полагања  

Полагање 

завршних и 

матурских 

испита 

 

-Направити  

распоред  полагања  

испита  

-формирати  

испитне  комисије  

Директор, 

педагог  

испити се 

спроводе,  

ученици  су  

успешно 

положили  

матуру 
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ПЛАН  УКЉУЧИВАЊА  РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА  У  РАД  ШКОЛЕ 

 

Мера Активност Одговорна  

особа 

Критеријум 

успеха 

Партиципа- 

ција 

родитеља и / 

или 

старатеља у 

рад школе с 

циљем 

унапређења 

квалитета 

образовања и 

-Израда плана 

активности Савета 

родитеља 

- организовање 

превентивних 

радионица са 

интерактивним 

радом са 

родитељима – 

расправљање о 

темама које сами 

проучавају, доносе 

мишљења и 

закључке 

- утврђивање тема 

састанака или 

назива 

радионица 

- израда акционих 

планова на нивоу 

одељења, разреда и 

целе школе 

- дефинисање 

области, садржаја и 

облика сарадње са 

родитељима и / или 

старатељима 

-детаљно 

информисање, 

саветовање и 

укључивање у 

наставне и 

ваннаставне 

активности школе 

- консултовање у 

доношењу одлука 

везаних за 

безбедност, 

организационих и 

Председник 

савета 

родитеља, 

директор, 

председник 

Школског 

одбора; 

 

постојање Плана 

активности 

савета 

родитеља,  

постојање 

организоване 

радионице 

мин.једна 

по полугодишту, 

постојање 

анкета, 
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финансијских 

питања 

-анкетирање 

родитеља у погледу 

њиховог 

задовољства 

програмом сарадње 

родитеља и у 

погледу нихових 
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   ЕВАЛУАЦИЈА   ШКОЛСКОГ   РАЗВОЈНОГ  ПЛАНА 
 

 

област Развојни  циљ Критеријум  

успеха   

Инструмент Одговорна  

особа  

Динамика  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
 Н

А
С

Т
А

В
А

  
И

  
У

Ч
Е

Њ
Е

 

Развој  

информатичке  

писмености  

наставника  

Најмање  15 

професора 

прошло обуку 

Анкета,  

огледни час, 

протокол са  

посећеног  

часа, 

извештај  

Директор Јун 2014  

10 професора  

може  да  уради  

презентацију  

Повећана    

мотивација  за  

рад  код  ученика  

из  предмета  где  

су  коришћени  

рачунари  

Подизање  

компетенције  

наставника  

континуираним  

стручним  

усавршавањем  

70% наставника  

учествовало   у  

семинарима  

Извештај , 

анкета  

ученика  

Педагог  Јун 2015  

Применљивост  

знања  са  

семинара  

Већа  мотивација  

за  редовно  

похађање  

наставе  

Модернизовати  

понуду  школе  

отварањем  

новог  

образовног 

профила  

Уведен  нови  

образовни  

профил  шклска  

2015/2016 

План  уписа, 

извештај  

Директор  Децембар 

2014 

  
  
  
  
П

О
С

Т
И

Г
Н

У
Ћ

А
  
  
  
  
  
  
  
  
  

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

Повећати  обим  

ученичког  

знања  и  

његове  

примене  

опремањем  

кабинета за  

опште  

предмете  

Оформљена  2  

кабинета  за  

опште  предмете  

Извештај, 

анкета  

ученика,   

протоколи  

са  

посећених  

часова  

Александар  

Перовић  

Почетак  

2017 

Присуство  

ученика  на  

часовима  

повећано  за  50% 

Заинтересованост  

за  учешће  на  

такмичењима  

3  огледна  часа  

у  новом  

кабинету  
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Е
Т

О
С

 
Подизање  

квалитета  

комуникације  

и међуљудских  

односа  

Донет   је  нови  

кодекс   

понашања  за  све  

запослене  и  

ученике  и  

поштује  се  

Веб-сајт, 

правилник  

о  

понашању, 

извештаји  о  

сарадњи  

Директор  Новембар  

2015 

Покретање  веб 

сајта  школе  и 

информисање  

запослених  

Сарадња  са  

другим  средњим  

школама  

Р
Е

С
У

Р
С

И
 

Унапређење  

наставе  и  

решавање  

проблема  

реализације  

практичне  

наставе  

опремањем  

кабинета  за  

образовни  

профил  

Туристички  

техничар  

Опремљен  

кабинет   и  у  

њему  се  изводи  

настава  за  

образовни  

профил  

Туристички  

техничар  

Извештаји,  

пројекат, 

рачуни ,  

тендерска  

документац. 

Рада  

Ђорђевић  

Март  2017 

Већа  

заинтересованост    

ученика  за  рад  

и  боља  

припремљеност  

јер  је  више  

очигледних  

средстава     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


