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ОРИЈЕНТАЦИОНА СТРУКТУРА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА1 

 

Годишњи план рада према Правилнику о стандардима квалитета рада образовно-васпитних 

установа треба да оперативно разрађује структурне елементе школског програма (индикатор 1.2.2 У 

годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи школског програма). 

Стога је неопходно да прво  унапредите школске програме како би њихова структура била у складу са 

Законом о средњем образовању и васпитању објављеном у „Службеном гласнику РС“ 55/2013. 

Школски програм је регулисан одредбама чл. 10 – 23. 

 

1. САДРЖАЈ 

Ради функционалне употребе школских докумената при самовредновању и спољашњем 

вредновању, али и при инструктивном увиду и надзору директора у образовно-васпитни рад 

(стандард 6.4), неопходно је да сваки документ има садржај.  

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Основни подаци о школи 

Назив школе  

Адреса   

Контакт подаци школе:  

 Телефон/факс   

 Званични мејл школе  

 Сајт   

ПИБ  

Име и презиме директора школе  

 

Датум оснивања школе  

Датум прославе Дана школе  

Ранији називи школе 

Назив Од До Напомена  

    

                                                      
1
 Прилог рада “Школска и педагошка документација и евиденције у савременој школи“ који ће бити 

објављен у другом броју Часописа са педагошку и теоријску праксу Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању.   
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Образовни профили за које је школа верификовна:  

Подручје рада Образовни профил Трајање  

   

 

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима
2
. 

Школска документација значајна за израду ГПР-а;  (Сваки сегмент годишњег плана рада 

треба да има своје законско упориште. Стога, ако се у вашој школи организују неки посебни 

програми или специфичне активности, неопходно је да наведете одговорајући школски документ у 

којем су одређене  програмске активности и њихова  законска заснованост.) 

Закони:  

Подзаконски акти (правилници): 

Протоколи: 

Интерни и општи акти школе  

Например: Интерни акт о вредновању сати стручног усавршавања у установи, Статут установе, 

Школски  програм (у којем су прописани наставни планови и програми), Развојни план установе, 

Извештаји о самовредновању, Интерни акт о понашању (укључујући мере против дискриминаторског 

понашања), Интерни акт о похваљивању, награђивању или различитим начинима мотивисања 

запослених (а не само похваљивању ученика) ... 

Решења о верификацији образовних профила и различитих програма који се у школи 

остварују;  

Уговори о реализацији практичне наставе: 

Извештај о раду установе за претходну годину  

Извештај се само наводи као полазна основа. Нема потребе да из њега штампате било шта друго у 

годишњем плану рада.) 

Извештаји о реализацији завршних испита – опште матуре, стручне и уметничке 

матуре, завршног испита средњег стручног образовања, специјалистичких и 

мајсторских испита;  

И ови извештаји се само наводе као полазна основа рада, нема потребе за тим да се у годишњи план 

рада уносе подаци о ученичким постигнућима из претходне године.)  

Извештај о самовредновању; 

                                                      
2
 Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима2 (стандард 1.1. 

Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима). 
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Наводе се они извештаји из којих се преузимају акциони планови. Извештај о самовредновању ресурса 

је важан због процене опремљености наставним средствима. Догађа се да висок проценат 

опремљености наставним средствима није реалан, већ произвољан.);  

Извештај о реализацији развојног плана и  

Други битни извештаји,  

Евиденције које се воде у складу за Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 

РС“, 55/2013), а то су евиденције о: ученику, успеху ученика, испитима, образовно-васпитном и 

васпитном раду, запосленима (чл. 69 наводи да школа води евиденције о ученику, успеху ученика, 

испитима, образовно-васпитном и васпитном раду и запосленима.  

Садржај евиденција и начин њиховог вођења регулисан је одредбама Закона о средњем образовању 

и васпитању од  70.  до 80.  члана);  

Ове  посебне евиденције које школа води само су полазна основа рада и, као такве,  само се наводе у 

том сегменту (не морате да их копирате у целости, а Школској управи и Тиму за спољашње 

вредновање достављате их на њихов захтев). 

 

Напомена:  

Статут установе треба да садржи информације о свим стручним органима установе: начин 

избора чланова, мандат, начин и динамика рада и сл..  

Обратите пажњу на то да ли статут ваше установе има податке о раду ученичких организација, 

реализацији практичне наставе, сарадњи са привредним субјектима, образовању одраслих и сл. 

 

Усаглашеност статута и других аката школе са новим Законом о основама система 

образовања и васпитања:
3
  

 Датум доношења Дел. бр. и датум напомена 

СТАТУТ    

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности деце/ученика 

   

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ ученика, 

запослених и родитеља деце/ученика (Правилник о 

понашању у установи) 

   

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА    

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА    

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА    

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА    

Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених у установи 

   

Правилник о организацији и систематизацији послова     

Појединачни колективни уговор     

Правилник о раду (Уговор о раду)    

Правилник о процени ризика     

Правилник о противпожарној заштити    

Правилник о ванредним ученицима    

Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика 

   

Правилник о испитима    

Правилник о оцењивању    

    

                                                      
3
 Овде можете да преузмете табелу из записника просветне инспекције (што ће и вама и њима 

олакшати рад).. 
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4. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Овај сегмент садржи податке о броју кабинета, специјализованих учионица, учионица опште 

намене, броју рачунара и других наставних средстава, спортским теренима, просторијама за 

реализацију ваннаставних активности, простору за рад ученичких организација, просторији за пријем 

родитеља, радионицама, кухињи и другим просторима битним за реализацију школског програма, као 

и податке о службеном аутомобилу и другим возилима (навести врсту возила и регистарски број), 

уколико их школа поседује.  

Процена опремљености  школе наставним средствима и опремом  треба да почива на 

извештају о самовредновању ресурса и да буде заснована на важећим нормативима, по 

предметима.  

При кратком опису библиотеке (у складу са важећим нормативом) неопходно је навести и 

датум вршења последње ревизије библиотечког фонда. 

При изради овог сегмента годишњег плана рада обратите пажњу на стандарде области 

„Ресурси“, 7.3. и 7.4. То значи да би требало да опишете: 

 здравствено-хигијенске услове,  

 безбедност школе (уколико сте радили процену према обрасцу БШО – безбедно 

школско окружење, та процена може да се наведе као прилог годишњег плана рада),  

 као и да имате план коришћења школског простора,
4
  

 план коришћења наставних средстава и  

 план коришћења материјално-техничких ресурса ван школе. 

 

РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

Навести простор који се користи, активност за коју се користи, време, носиоце активности 

и/или одговорна лица. 

Простор  Активности Време реализације Одговорна лица 

    

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА   

Треба да буде конкретан и оперативан са подацима о активностима, носиоцима активности, 

начину реализације и средствима, одговорним лицима и начину праћења и евалуације плана.  

Активности Носиоци активности – 

одговорно лице 

Начин реализације и 

срества 

Динамика 

    
 

Евалуација 

Критеријуми успеха Инструменти Носиоци акт. Динамика 

    

                                                      
4
 План коришћења школског простора подразумева распоред коришћења учионица опште и 

специјализоване намене, као и мултимедијалних и других просторија у школи у којима се изводи образовно-

васпитни рад. Да бисте могли да пратите функционално коришћење опреме и средстава, неопходно је да водите 

прецизну евиденцију о коришћењу ресурса школе. 
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Тај план такође почива и на извештају тима за самовредновање ресурса, односно, требало би 

да буде у вези са акционим планом у тој области. То значи да, ако је тим за самовредновање ресурса 

уочио предмете у којима је опремљеност веома лоша, није логично да се у плану унапређења не 

планира барем нека скромна инвестиција с тим у вези (осим крупних донација). 

 

 

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

Овај сегмент годишњег плана рада садржи податке о: 

 наставном кадру,  

 стручним сарадницима ангажованим по уговору о извођењу наставе, персоналним 

асистентима, педагошким асистентима, педагошким саветницима, стручним 

сарадницима (психолог, педагог, логопед, дефектолог, библиотекар),  

 тзв. менаџменту школе (директор, помоћник директора, секретар),  

 административном и техничком особљу,  

 волонтерима.  

 

Подаци обухватају: име и презиме, врсту стручне спреме са назнаком уколико лице нема 

прописане квалификације, предмет, положен испит за лиценцу, године радног стажа, проценат 

ангажовања у установи са навођењем процента ангажовања у другим установама (навести којим). 

Остали подаци налазе се у  евиденцији о запосленима коју школа води сходно чл. 74 Закона о 

средњем образовању и васпитању.  

У овом сегменту треба да обратите пажњу на стандарде 

 7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси.  

 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

 

Презиме и име Врста стручне 

спреме 

Радно место Проценат ангажовања у 

школи/ ван ње (именовати 

друге установе) 

Положен испит 

за лиценцу 

Године радног 

стажа 

      

 

Образовна структура наставног особља  

Висока стручна спрема  % 

Виша спрема  % 

Средња стручна спрема  % 

Образовна структура ненаставног особља  

Висока стручна спрема  % 

Виша спрема  % 

Средња стручна спрема  % 

Основна школа  % 
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Радно искуство запослених 

до 5 година  % 

6-10 година  % 

11-25 година  % 

Преко 25  % 

   

 

У овом делу годишњег плана рада можете да штампате Просветни картон. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Подаци о плану стручног усавршавања запослених за текућу годину саставни су део овог 

сегмента годишњег плана рада
5
.   

Они обухватају: 

План стручног усавршавања у установи (44 сата годишње) и  

План похађања акредитованих обука и стручних скупова (24 бода на годишњем нивоу, 

идеална схема: 20 бодова на основу програма обуке и 4 бода на основу стручних скупова).  

Пошто се не може све унапред предвидети, у извештају о раду установе биће забележено оно 

што је реализовано према плану и оно што се реализовало „у ходу“, током године, са одобрењем 

надлежног органа.  

Лични планови стручног усавршавања се наводе као прилози са назнаком: 

 где се у установи налазе лични планови на основу којих је сачињен годишњи план 

стручног усавршавања установе и  

 не морају да буду штампани у извештају.  

План стручног усавршавања подразумева и план стручног усавршавања директора. 

 Како је стручно усавршавање запослених  приоритет стратегије образовања, нудимо вам, само 

као један од могућих примера, модел Гимназије из Чачка. Извештај је саставни део годишњег 

извештаја о раду. Гимназија у Чачку овај сегмент укључује и у годишњи план рада, ради ефектнијег и 

ефикаснијег праћења усавршавања.  

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ   

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ- АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ  

УСТАНОВА:  

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2012/2013. 
 

Запослени 

у
к
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н
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Д

- 
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М
И

 

Семинар 

К1 

компетенц
ија за уже 

стручну 

област 

Бод 

K1 

П
р

и
о
р

и
те

т 

Семинар 

К2 

компетенц
ија за 

подучавањ

е и учење 

Бод 

K2 

П
р

и
о
р

и
те

т 

Семинар 

К3 комп за  
подршку 

развоју 

личности 
детета и 

ученика 

Бод 

K3 

П
р

и
о
р

и
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т 

Семинар 

К4 
компетенц

ија за 

комуникац
ију и 

сарадњу 

Бод 

K4 

П
р

и
о
р

и
те

т 

               

 

                                                      
5
 Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе (7.2.)  
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   број извршилаца 
2009-2013. бодови - 

ПРОГРАМ  

2009-2013.просечно 

по стручном већу 

2009-2013. бодови - 

СТРУЧНИ СКУП 

СРПСКИ ЈЕЗИК               

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК             

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК             

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК         

ИСТОРИЈА                   

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ       

ГЕОГРАФИЈА                

БИОЛОГИЈА                 

МАТЕМАТИКА              

ФИЗИКА                      

ХЕМИЈА                       

ИНФОРМАТИКА         

УМЕТНОСТИ               

ФИЗИЧКО ВАСП.     

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ     

ГРАЂАНСКО ВАСП.     

ВЕРСКА НАСТАВА     

ДИРЕКТОР     

     

 

УКУПНО 

извршилаца 2012-

2013. 

2009-2013. 

УКУПНО бодови - 

ПРОГРАМ  

2009-2013. просечно 

по ИЗВРШИОЦУ 

2012-2013. бодови - 

СТРУЧНИ СКУП 

 

Запослени   акредитовани 
програми од 1.7.2009 

- 2012.  

44 сата у школи 
2012-2013. 

бод – aкредитовани 
програми 2012-2013. 

бод - акредитовани 
стручни скупови 

2012-2013. 

укупно бодова  од 
1.7.2009. до 1.7.2014. 

      

 

Број наставника и стручних сарадника са звањем 

Педагошки саветник  % 

...   

Основни подаци о стручном усавршавању запослених   

 Број извршилаца Укупан број 

бодова 

По наставнику 

Похађали у 2012-2013. програме 

стручног усавршавања 

   

Похађали у 2012-2013. стручне 

скупове  

   

 

У овом сегменту би требало да  буде и: 

План сарадње МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА, уколико у текућој години имате 

приправнике, као и  

План рада ВОЛОНТЕРА и лица које је задужено за подршку и праћење рада волонтера. 

План рада у звању педагошког саветника (којим се унапређује одређена област рада). 
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру 40–часовне 

радне недеље (табеларни приказ). 

Седмични фонд часова наставника у оквиру 40–часовне радне недеље  

Годишњи фонд часова теоријске наставе и вежби.  

 

САСТАВ ТИМОВА И АКТИВА  

 Будући да је активност наставника у стручним органима у школи и изван ње (на општинском, 

окружном/градском или републичком нивоу) значајна за професионално напредовање, 

навођење чланова стручних органа у годишњем плану рада, као и у извештају о раду установе, 

јесте одговарајући правни  доказ за евентуално напредовање у звању.  

 Стога је неопходно да наведете чланове актива за развој школског програма, актива за развојно 

планирање, тима за самовредновање, тима за превенцију насиља, тима за инклузивно 

образовање и других школских тимова. 

 

Назив тима Чланови тима Задужења  

   

 

 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  

(одељењско старешинство, распоред одељења, предмети и одељења у којима наставници реализују 

наставу); 

Име и презиме  

С
те

п
ен

 с
тр

у
ч

. 

сп
р

ем
е 

З
в
ањ

е 
 

П
р

и
п

р
ав

н
и

к
 

С
тр

у
ч

н
и

  

и
сп

и
т 

О
д

ељ
ењ

ск
о

 

ст
ар

еш
и

н
ст

в
о

 

П
р

ед
м

ет
 

Р
аз

р
ед

 

  

О
д

ељ
ењ

е
 

Број часова недељно 

теорија 

са 

вежбама  

вежбе у 

блоку 
укупно 

        

    

 

Напомена:  

Сходно чл. 73 Закона о средњем образовању и васпитању, школа води евиденцију о 

образовно-васпитном и васпитном раду коју чине „подаци о:  

 подели предмета, односно модула на наставнике и распоред часова наставе и осталих 

облика образовно-васпитног рада;  

 уџбеници
6
 и другa наставна средства,  

                                                      
6
 Табеларни преглед уџбеника може да буде пресликан из дневника (предмет, назив уџбеника или 

приручника, аутори, година издања). 
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 распоред писмених радова, контролних вежбаи,
7
  

 остваривање школског програма,  

 сарадња са родитељима и локалном самоуправом,  

 подаци о васпитној групи, годишњем програму васпитног рада и његовом 

остваривању и осталим облицима васпитног рада.“  

 

На основу те евиденције, у годишњи план рада уносе се тражени подаци. 

 

 

 

7. КАЛЕНДАР И  РИТАМ РАДА 

Распоред звоњења у школи. 

Распоред смена. 

Правилник о календару образовноваспитног рада средње школе.    

Календар школских такмичења. 

Дежурство у школи. 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 сачинити и доставити уз годишњи план рада школе - саставни је део годишњег плана рада и 

чини његов прилог. 

 

ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД 

 план рада за редовне и за ванредне ученике, односно календар активности; 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА, ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА   

 приказати табеларно у оквиру подручја рада и образовних профила  по разредима  и 

предметима број часова на недељном и годишњем нивоу.  

 У Закону о средњем образовању и васпитању од чл. 25. до чл. 32. регулисано је 

остваривање образовања и васпитања. Између осталог, наведени су и облици 

образовно-васпитног рада (чл. 26): 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су:  

 настава – теоријска, практична и вежбе,  

 додатна и допунска настава и пракса (када су одређени наставним планом и 

програмом),  

 припремна настава и  

                                                      
7
 Тај распоред може да се односи само на прво полугодиште, а да се за друго дефинише почетком 

другог полугодишта. Распоред писмених и контролних вежби мора да буде доступан и наставницима, и 

ученицима, и родитељима. 
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 друштвено-корисни рад (чл. 26 Закона о средњем образовању и васпитању).  

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити:  

 настава,  

 припремни и  

 консултативно-инструктивни рад.  

Изборни облици су верска настава и грађанско васпитање и други предмети одређени 

наставним планом и програмом.  

Факултативни облици образовно-васпитног рада су:  

 настава језика националне мањине са елементима националне културе,  

 другог, односно трећег страног језика и  

 предмета потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развој ученика и  

 ваннаставни облици – хор, оркестар, позориште, екскурзија, културно-уметничке, 

техничке, проналазачке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге активности. 

 

Годишњи план рада треба да саджи листу изборних предмета која је сачињена на основу 

постојећих ресурса.  

Факултативни програми и план ваннаставних активности треба да буду сачињени на основу 

интересовања ученика и постојећих ресурса. 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - број  група и ученика 

Изборни предмети 

предмет Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. 

Верска 

настава 

        

Грађанско 

васпитање 

        

 

 

ФАКУЛТАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ     

 набројати их и приказати табеларно. 

 

НАСТАВА НА ДАЉИНУ  

 план рада уколико постоји потреба и уколико су остварени услови.  

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА  

 распоред и календар;  

 

БЛОК НАСТАВА 

 табеларни приказ реализације блок наставе по образовним профилима 
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ДРУГИ ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 додатна и допунска настава,  

 припремна настава за полагање поправног испита,  

 припремна настава за полагање матурских и завршних испита.  

 

У годишњем плану рада табеларно се приказује из којих предмета се организују ови облици 

рада, време и простор у којем се реализују, као и носиоци активности.  

 

Напомена: Планови рада свих ових облика образовноваспитног рада саставни су део 

годишњег плана рада и, уколико се не штампају као део годишњег плана рада (због уштеде 

трошкова), обавезно треба да буду наведени као прилог годишњег плана рада и/или нарезани на CD и 

достављени уз годишњи план рада. 

 

Предмет Наставник Време и простор реализације 

   

 

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
1. разред 2. разред 3. разред  4. разред  УКУПНО 

годишње годишње годишње годишње годишње 

Час одељењског стареш./заједнице 74 часа 70 часова 72 часа 64 часа 280 часова 

Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

Припремни и друштвено-корисни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

 

Према Закону о средњој школи: „У гимназији ученик може да има до 31 час обавезне и 

изборне наставе недељно, у стручној и уметничкој школи до 33 часа, осим у школи која остварује 

програме балетског образовања, где ученик моће да има до 41 час.“ (чл. 28)  Ученик може да има до 

четири часа факултативне наставе недељно. 
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8. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 

Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима  

Одељење Број 

ученика 

Одељење Број 

ученика 

Одељење Број 

ученика 

Одељење Број 

ученика 

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

        

 

Бројно стање ученика који раде према индивидуалном образовном плану настављеном 

од претходне године  

 Са подацима у ком одељењу су. На основу праћења ученика, током године се може 

јавити потреба за већим бројем индивидуалних планова. Индивидуални планови су 

саставни део школског програма (његов анекс);  

 

Одељење Број ученика 

  

 

Бројно стање ученика према страним језицима који се уче у школи 

 Први страни језик Други страни језик 

 Енглеск Руски Франц. Немачк Енглески Руски Францус Италијан  Немачки 

1/1          

1/2          

 

Број ванредних ученика  -  

 Препоручујемо табеларно приказивање 

Разред Број  

Први  

Други  

Трећи  

Четврти  

 

План консултација и припрема за ванредне ученике 

 по подручјима рада, образовним профилима и разредима   

 

Лични и породични услови живота и рада ученика 

Из члана 70 Закона о средњој школи: Подаци о социјалном статусу ученика и родитеља 

су: подаци о условима становања (становање у стану, кући, породичној кући, подстанарство, 

становање у дому, да ли ученик има своју собу и други облици становања), стању породице 

(броју чланова породичног домаћинства, да ли су родитељи живи, њихов образовни ниво и 

запослење и примања социјалне помоћи). 
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Путовање ученика до школе  

 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први    

Други    

Трећи    

Четврти    

У К У П Н О    

Број ученика смештених у Дом ученика  

 по разредима 

Подаци о условима становања ученика 

Образовни статус родитеља 

Радни статус родитеља  

Комплетност породица    

Основни подаци о ученицима уписаним у 1. разред   

 По образовним профилима 

 Статистички показатељи: према броју бодова на завршном испиту из српског језика, 

математике и из комбинованог теста, односно према општем успеху у основној школи.  

 

 

9. ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

ПЛАН УПИСА на програме преквалификације, доквалификације и стручног 

 оспособљавања: 

 

Образовни профил Стручно 

оспособљавање 

Преквалификација Доквалификација Укупно 
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10. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ 

 навести огледе у оквиру подручја рада и образовних профила и разреда;  

 годину када је оглед уведен у школи;  

 чланове тимова за праћење огледа у образовним профилима;  

 имена екстерних и интерних носилаца промена... 

 

План рада тимова за праћење огледа (оперативне планове приказати табеларно са 

активностима, начином реализације, носиоцима и временом реализације) 

План рада екстерних и интерних носиоца промена (оперативне планове приказати 

табеларно са активностима, начином реализације, носиоцима и временом реализације); 

 

 

 

 

11. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 врста проширене делатности,  

 број решења Министарства просвете којим је школа добила сагласност,  

 члан статута установе у којем се наводи проширена делатност
8
; 

 план реализације. 

 

 

 

 

 

12.        ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ 

 план реализације и опис пројекта са средствима за реализацију. 

Назив пројекта Област унапређења Реализатори пројекта  Временска динамика 

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Уколико је ово наведено у полазним основама рада, овај сегмент ће обухватити само план 

реализације. 
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13. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ  

 У овом сегменту треба да буду  планови рада свих стручних органа прописаних кровним 

законом.  

Стручни органи школе јесу: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за области 

предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни 

активи и тимови, у складу са статутом.  

За сваки стручни орган дефинише се конкретан и оперативан план рада са прецизним 

навођењем активности, динамике реализације активности, носиоцима и одговорним лицима, начином 

евалуације.  

Тим за инклузивно образовање и васпитање поред плана рада доноси и план израде ИОП-а на 

основу анализе напредовања ученика у учењу (1.4.3. стандард). 

 

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА: 

наставничког већа, одељењских већа, стручног већа за области предмета,  

педагошког колегијума, стручног актива за развојно планирање,  

стручног актива за развој школског програма,  

педагошког већа (школа са домом за ученике),  

свих тимова у школи (сходно статуту установе). 

 

Активности 
Динамика реализације 

активности  
Начин реализације 

Носиоци активности – 

одговорно лице  

    

 

Евалуација 

Критеријуми успеха Инструменти Носиоци акт. Динамика 

    

 

 

 

14. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

План рада школског одбора, директора и помоћника директора 

Активности Динамика реализације 

активности  

Начин реализације Носиоци активности – 

одговорно лице  

    

 

Орган управљана у школи је школски одбор.  

Неопходно је навести чланове школског одбора, предлагаче и њихов мандат, као и план 

активности. 

У плану рада директора неопходно је поштовати стандарде квалитета рада за директоре и 

следити прописане области. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања 

и васпитања објављен је у „Службеном гласнику РС“  38/2013.  

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, 

координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у 

складу са статутом установе. 
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15. ПРОГРАМИ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

У Правилнику о програму свих облика рада стручних сарадника утврђени су програми свих 

облика рада стручних сарадника у установама образовања и васпитања и то: педагога, психолога, 

педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање, логопеда, библиотекара, нототекара, 

медијатекара, андрагога, социјалног радника и дефектолога. 
 

 

 Стручни сарадници учествују у пословима: планирања и програмирања образовно-васпитног 

рада, односно васпитно-образовног рада, праћења и вредновање образовно-васпитног рада, 

односно васпитно-образовног рада, рада са васпитачима, односно наставницима, рада са 

децом, односно ученицима и полазницима, рада са родитељима, односно старатељима, рада са 

директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и  пратиоцем детета, односно 

ученика, рада у стручним органима и тимовима, сарадње са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, вођења документације, 

припреме за рад и стручно усавршавање. 

 У зависности од врсте установе у којој ради, њених приоритета и специфичности стручни 

сарадник припрема свој годишњи план и програм рада као и месечне планове рада и води 

дневник рада, у складу са препорукама за остваривање програма.  

 

 

16. ГОДИШЊИ / ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА  НАСТАВНИКА 

 Према важећем правилнику, глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су 

део годишњег плана рада школе (1.1.4.).  

 Ако се наводе као прилог, обавезно напишите где се планови налазе и ко је и у ком року 

задужен за њихово праћење. 

 Пожељно би било да све прилоге нарежете на CD који би био приложен надлежној школској 

управи уз годишњи план рада.) годишњи планови садрже поред тема, односно области 

предмета и броја часова и циљеве учења по разредима (индикатор1.3.1 У годишњим плановима 

наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима) и образовне стандарде 

(индикатор 1.3.2 Годишњи планови наставних предемта садрже образовне стандарде) и 

проверу остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног 

предмета (стандард 1.3.3).  

 Такође, посебну пажњу треба обратити на индикатор 1.4.2. Наставници су прилагодили 

годишњи план рада школе специфичностима одељења. 

 

Тема/област 

предмета 
Број часова Циљеви учења 

Образовни 

стандарди
9
 

Провера остварености прописаних 

образовних стандарда/циљева 

учења наставног предмета 

 1 2 3 4 5 6    

          
 

1   Часови увођења у нову област (уводни часови), служе упознавању ученика с новим наставним предметом, његовим циљевима и 

задацима, структуром и садржајем или њиховом припремању за усвајање садржаја већих целина, подручја, тема.  
2    Часови за преношење нових знања (обрада) служе за систематско преношење, објашњавање и усвајање знања и умења, правила и 

закона.  

3    Часови предвиђени за утврђивања знања понављањем имају за циљ остваривање функција наставе које се односе на сигурност и 
трајност стечених знања (понављање, утврђивање, продубљивање).  

4     На часовима систематизације нова знања се упоређују са раније усвојеним и успоставља се редослед (стечена знања се сређују у веће 

целине).  
5     Часови за развијање и усавршавањe способности и умешности (часови вежбања у којима је наглашена примена стечених знања, 

умешности или самосталних активности).  

6     Часови за контролу знања и умења (проверавања) имају основни задатак да утврде да ли су и колико ученици усвојили неопходна 
знања и вештине. Зависно од карактера примене може се вршити фронтално, групно или индивидуално проверавање.  

                                                      
9
 КАД БУДУ УСВОЈЕНИ 
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17. ПЛАНОВИ  РАДА  УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТИМОВА  

ученичког парламента, вршњачког тима, ученичке задруге, ученичког клуба, 

извиђача, горана, представника „Црвеног крста“  и сл.) 

 

  

 

18. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПОСЕБНИХ   ПРОГРАМА ИЗ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 Годишњи план рада школе треба да буде сачињен на основу школског програма и да 

оперативно разрађује његове структурне елементе, о чему сведоче стандарди 1.1.3. и 1.2.2. 

 

Планови рада допунске, додатне и припремне наставе; 

Облик рада Разред 
Планирано часова / 

Наставник 
годишње недељно 

     

     

 

 

План активности програма за конструктивно решавање проблема, комуникацију и 

тимски рад;  

План реализације програма развоја инклузивне културе  

 овде посебно обратите пажњу на стандард 4.3.; 

План рада посебних васпитних програма 

План рада ученичког предузетништва 

План рада факултативних наставних предмета 

План културних активности школе 

План слободних активности 

План каријерног вођења и саветовања 

План реализације програма заштите животне средине 

План реализације програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

План реализације програма школског спорта 



 

ОРИЈЕНТАЦИОНА СТРУКТУРА  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

_______________________________________________________________________________________ 

 

18 

 

План реализације програма сарадње са породицом 

План излета и екскурзија 

План реализације програма безебедности и здравља на раду 

План реализације других програма од значаја за школу  

 фестивали науке, програм Школа без насиља и сл. 

Оријентациони планови рада одељењских старешина  

 

Напомена: понуђени образац служи само као помоћно средство за прављење програма 

 

Назив програма  

Реализатори програма  

Који  су општи циљеви програма?   

Који су специфични циљеви програма   

Kоје компетенције програм развија*  

Који су садржаји и врсте активности предвиђени?  

Које су методе, технике и облици рада предвиђени?  

Који су очекивани ефекти програма?  

Који су предвиђени поступци праћења и вредновања реализације 

програма? 

 

На које важне потребе у пракси одговара програм?  

Који су радни материјали предвиђени за реализацију програма?  

 

 

 

 

 

19. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА10 

 Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним 

наставним планом и програмом. 

 Програм излета и екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада 

школе. 

 Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим видовима 

заштите и безбедности ученика. 

 

Разред Време еализације Маршута 

   

 

 

                                                      
10

 Сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о реализацији излета и 

екскурзија.  
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20. АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

Овде можете да користите обрасце из пројекта Модернизација средњег образовања    

 

 

ОКВИР ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ   

ДЕО III 5. ФОРМАТ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊА (ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА) 

 

Назив стручне школе:  

Адреса стручне школе: 

телефон – факс – мејл 

 

Период који покрива план: Од: 
дан/месец/година 

До: 
дан/месец/година 

Име и презиме директора:  

Потпис директора:  

Име и презиме руководиоца тима за самовредновање:   

Потпис руководиоца тима за самовредновање:  

Датум плана за побољшања:  

 

Одлука о евалуацији: 1. 

Школски програм и 

годишњи план рада 

2.  

Настава и учење 

3.  

Образовна 

постигнућа ученика 

4.  

Подршка 

ученицима 

5.  

Етос 

6. Организација 

рада школе и 

руковођење 

7.  

Ресурси 

Молимо вас означите* 
релевантно поље за изабрану 

област квалитета 

       

* Молимо вас убележите: врло добар/добар/задовољава/не задовољава у складу са наводима из последњег извештаја о самовредновању у коме сте 

идентификовали побољшања на која се односи овај план.
11

 

 

Интерно праћење 

 

период 

од септембра до новембра 

период 

од децембра до фебруара 

период 

од марта до маја 

период 

од јуна до августа 

Датум измене плана за 

побољшања: 

    

 

                                                      
11

За детаљан опис нивоа остварености видети Поглавље 9.3. у Водичу за самовредновање. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:  

Односи се на исту слабост:  Страна ____ oд ____ 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати:                                                                                                    (из извештаја о самовредновању) 

Општи и 

специфични 

циљеви 

Захтеване 

методе и 

активности 

Трошкови и 

неопходни 

ресурси 

Одговорно лице 

за спровођење 

активности 

Прекретнице за 

интерно праћење 

Датум до кога ће 

циљеви бити 

испуњени 

Мерљиви 

индикатори за 

постизање 

циљева 

Одговорно 

лице* за 

евалуацију 

постигнућа 

циљева 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

Коментари 

 

 

Овај формат плана за побољшања се примењује/израђује за сваку слабост понаособ.  

*Које се разликује од одговорног лица за спровођење  активности  
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21. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА 

План самовредновања укључује: 

 начин реализације акционог плана или акционих планова из претходног периода 

(конкретно и оперативно: активност, област унапређења, носиоци и одговорна лица, 

динамика); 

 нова област самовредновања, начин, методологија, и динамика рада (шта се вреднује, 

ко вреднује, којим техникама, на ком узорку, на који начин се обрађују, анализирају и 

објављују подаци, када се доноси извештај о самовреднованој области са акционим 

планом и сл.). 

 

 

22. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  

 информација и приказивање делатности школе (сајт, разглас, школски лист, билтен, 

летопис, огласне табле, књига обавештења и сл.); 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  

 информације и приказивање делатности школе у средствима јавног информисања,  

 сарадња са привредним организацијама, другим школама и установама,  

 флајери, рекламни леци  и сл. 

 

23. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

План праћења и евалуације годишњег програма рада школе 

 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 

Време Носиоци праћења и 

вредновања 

    

    

 

 Овакво праћење олакшава писање извештаја о раду установе. У извештај о раду 

установе уносе се и реализоване планиране активности и активности које нису биле 

планиране, али су  током године остварене.  

 

Напомена:  

 На крају годишњег плана рада неопходно је написати попис прилога годишњег плана 

рада, са прецизним навођењем где се прилози налазе и ко је задужен за њихово 

праћење и вредновање у установи.  

 Пожељно је да сви ти прилози, укључујући и базу стручног усавршавања буду 

достављени нарезани на диск који би био саставни део годишњег плана рада.  

 Школе које буду у процесу спољашњег вредновања биће у обавези да доставе 

целокупну документацију и све евиденције прописане законом, о чему ће бити 

накнадно  писмено обавештене.  
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