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1. Угпд 
1.1.Пплазне пснпге за израду Гпдищоед плана рада щкпле 

 

   Закпни  
 

Гпдищои план рада щкпле прпизилази из гище закпнских пдредби кпје је дпнелп Минисуарсугп РС, а   
кпји су пбјагљени Службенпм или Прпсгеунпм дласнику РС: 

 

Закпн п пснпгама сисуема пбразпгаоа и 
гаспиуаоа 

„Сл. дласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закпн, 
10/2019, 27/2018- др. закпн и 6/2020 

Закпна п средоем пбразпгаоу и 
гаспиуаоу 

„Сл. дласникРС“ бр.55/2013, 55/2017, 27/ 2018- 
др. закпн и 6/ 2020, 52/2021,129/2021,-др закпн 

Закпн п раду „Сл. дласник РС“ бр.24/2005, 61/05 ,54/2009 
32/2013, 75/2014, 13/ 2017 пдлука УС 113/2017 и 
95/ 2018-аууенуишнп уумашеое 

Закпн п учбеницима „Сл. дласник РС“, бр. 27/2018 

Закпн п јагним набагкама „Сл. дласник РС“ бр. 91/2019 

Закпн п нашину пдређигаоа максималпд 
брпја заппслених у јагнпм секупру 

„Сл. дласник РС“ бр.68/2015, 81/2016- пдлука УС, 
95/2018 

Закпн п ушенишкпм и сууденскпм 
суандарду 

„Сл. дласник РС“ бр. 18/2010, 55/2013, 27/2017- 
др. закпн и 10/2019 

Закпна п дуалнпм пбразпгаоу „Сл. дласникРС“ бр. 101/2017, 6/2020 

Закпн п наципналнпм пкгиру кгалификација 
Републике Србије 

Сл. дласникРС“ бр. 27/2018 и 6/2020.129/2021-др 
закпн 
 

Закпн п защуиуи ппдауака п лишнпсуи „Сл. дласник РС“ бр. 87/2018 

Закпн п изменама и дппунама Закпна п защуиуи 
суанпгнищга пд заразних бплесуи 

„Сл. дласник РС“ бр. 15/2016 и 136/2020 

Закпн п ппщуем упрагнпм ппсуупку „Сл. Гласник РС“ бр. 18/2018 и 95/2018- 
аууенуишнп уумашеое  

 

      Прагилници  
 

Прагилник п дппунама Прагилника п плану и 
прпдраму насуаге и ушеоа ппщуепбразпгних 
предмеуа средоед сурушнпд пбразпгаоа и 
гаспиуаоа у ппдрушју рада здрагсугп и спцијална 
защуиуа 

„ Сл. Гласник РС“ Прпсгеуни дласник 9/2022 

Прагилник п насуагнпм плану и прпдраму сурушних 
предмеуа предмеуа  средоед сурушнпд пбразпгаоа 
у  ппдрушју рада здрагсугп и спцијална защуиуа 

Сл. Гласник РС-Прпсгеуни дласник“ бр 
7/2014,11/2014,и 9/2015 
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Прагилник п насуагнпм плану и прпдраму за 
суицаое пбразпгаоа  у урпдидищоем и 
шеугерпдпдищоем урајаоу у сурушнпј щкпли за 
ппдрушје рада здрагсугп и спцијалн защуиуа 

„Сл. Гласник РС-Прпсгеуни дласник“ бр 
7/2014,11/2014,и 9/2015 

Прагилник пдппунама Прагилника п плану и 
прпдраму насуаге и ушеоа сурушних предмеуа 
средоед сурушнпд пбразпгаоа и гаспиуаоа у 
ппдрушју рада здрагсугп и спцијална защуиуа 

„Сл. Гласник РС“ Прпсгеуни дласник 9/2022 

Прагилник п насуагнпм плану и прпдраму за 
суицаое пбразпгаоа  у  урпдпдищоем  и 
шеугпрпдпдищоем урајаоу  у сурушнпј щкпли за 
ппдрушје рада здрагсугп и спцијална защуиуа 

 Прпсгеуни дласник, 2/1993- 1, 6/1995- 1, 
6/2002-35, 13/2002- 2, 1/2007- 71, 13/2007- 
234, 2/2008- 14, 2/2009- 128, 6/2010- 23, 
8/2013- 142 , 11/2013- 282,14/2013- 7, 7/2014- 
1, 7/2014- 316, 9/2015- 1, 10/2019- 19, 
10/2019- 11 (др. прагилника) 

Прагилник п суепену и грсуи пбразпгаоа 
насуагника из ппщуепбразпгних предмеуа, сурушних 
сарадника и гаспиуаша у сурушним щкплама 

 „Сл. Гласник РС-Прпсгеуни  дласник“ бр /- 
8/2015,11/2016,13/2016,-
испр.2/2017,13/2018,7/2019, 2/2020 
 

Прагилник п суепену и грсуи пбразпгаоа 
насуагника, сурушних сарадника и ппмпћних 
насуагника у сурушним щкплама у ппдрушју рада 
здрагсугп и спцијална защуиуа 

Сл. Гласник РС-Прпсгеуни  дласник“ бр. 
7/2014,11/2014,9/2015,3/2017,3/2018 

Прагилник п пцеоигаоу ушеника у 
средоем пбразпгаоу  и  гаспиуаоу 

„Сл. дласникРС“ бр. 82/2015, 59/2020 

Прагилник п педадпщкпј нпрми 
сгих пблика пбразпгнп- гаспиунпд рада насуагника 
и сурушнихсарадника и средопј щкпли 

„Службени дласник РС - Прпсгеуни дласник", 
брпј 1/92 , 23/97 и 2/00 

Прагилник п прпдраму сгих пблика рада 
сурушних сарадника 
 

Сл. Гласник РС-Прпсгеуни  дласник“ бр 
5/2012,6/2021 

Прагилник п суалнпм сурушнпм усагрщагаоу и 
напредпгаоу  у  згаоу насуагника, гаспиуаша и 
сурушних сарадника 

„Сл. дласникРС“ бр.109/2021 

Прагилник п ближим услпгима у ппдледу прпсупра, 
ппреме и насуагних средсуага за псугаригаое 
насуагних планпга и прпдрама пбразпгаоа и 
гаспиуаоа за сурушне предмеуе за пбразпгне 
прпфиле у урпдпдищоем и шеугерпдпдищоем 
урајаоу у сурушним щкплама у ппдрушју рада 
здрагсугп и спцијална защуиуа 

„Сл. дласникРС“ бр  17/ 2015- 1, 10/2019- 200 

Прагилник п суандардима 
кгалиуеуа рада усуанпге 

„Сл. дласникРС“–Прпсгеуни дласник „бр 
14/2018 

 Прагилник п греднпгаоу кгалиуеуа рада 
усуанпга 

„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 
други закон 

 Прагилник п суандардима кпмпеуенција 
за прпфесију насуагника и оихпгпд прпфесипналнпд 
разгпја 

„Сл. дласникРС-Прпсгеуни Гласник“ бр. 5/11 
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 Прагилника п криуеријумима и суандардима за 
финансираое  усуанпге кпја пбагља делаунпсу 
средоед пбразпгаоа и гаспиуаоа 

„Сл. дласникРС“ бр. 72/2015, 84/2015, 
73/2016, , 45/20 106/2020 

 Прагилник п дпзгплизараднасуагника, 
гаспиуаша и сурушнихсарадника 

„Сл. дласникРС“  бр. 22/2005, 51/2008, 
88/2015, 105/2015,48/2016,9/2022 

Прагилник п ппщуим суандардима ппсуиднућа за 
крај за крај средоед пбразпгаоа и средоед сурушнпд 
пбразпгаоа у делу ппщуепбразпгних предмеуа  

Сл. дласникРС“ бр 117/2013 

Прагилник п дпзгпли за рад гаспиуаша, психплпда и 
педадпда у дпму ушеника 

„Сл. дласникРС“ бр.37/2016 
 
 

Прагилник п ближим услпгима у ппдледу прпсупра, 
ппреме, насуагних средсуага за псугаригаое 
насуагнихпланпга и прпдрама пбразпгаоа и 
гаспиуаоа за сурушне предмеуе за 
пбразпгнепрпфиле у урпдпдищоем 
шеугпрпдпдищоем урајаоу у сурушним щкплама у 
ппдрушју здрагсугп и спцијална защуиуа 

„Сл. дласникРС“ бр.7/2015-1,10/2019-20 

Прагилник п прпдраму сурушне маууре и загрщнпд 
испиуа 

„ Сл. дласник- Прпсгеуни дласник 1/2018 

Пбразпгни суандарди за ппщуе 
предмеуе у средоем сурушнпм пбразпгаоу 

„Сл.дл.РС“ 117/2013 

Уредба п щифарнику радних месуа 25.06.2018.дпд. 

Впдиш за сампгреднпгаое за 
усуанпге у сурушнпм пбразпгаоу 

мару 2012.дпдине 

Упуусугп п избпру учбеника У складу са шл. 33. и 34. Закпна п учбеницима 

Уредба п Кауалпду радних месуа у 
јагним службама и друдим прданизацијама  у 
јагнпм секупру 

„Сл. дласник РС“ бр.81/2017-3, 6/2018-
3,43/2018-3 

Прагилник п дпдаунпј пбразпгнпј, здрагсугенпј и 
спцијалнпј ппдрщци 
деуеуу, ушенику и пдраслпм 

„Сл. дласник РС“ бр.80/2018 

Прагилник п ближим упуусугима за уугрђигаое 
прага на индигидуални пбразпгни план, оедпгу 
примену и греднпгаое 

„Сл. дласник РС“ бр.74/2018 

Прагилник п пбагљаоу друщугенп 
кприснпд, пднпснп хуманиуарнпд рад 

„Сл. дласник РС“ бр. 68/2018 

Прагилник п прпдраму пбуке и ппладаоу испиуа за 
лиценцу за дирекупра усуанпге пбразпгаоа 

„Сл. дласник РС“ бр. 63/2018 

Прагилник п суандардима ппсуиднућа за предмеу 
Мауерои језик и коижегнпсу за крај средоед 
пбразпгаоа 

„Сл. дласник РС“ бр.13/2018 

Прагилник п ближим криуеријумима за 
преппзнагаое пблика дискриминације пд суране 
заппсленпд, деуеуа, ушеника или урећед лица у 
усуанпги пбразпгаоа и гаспиуаоа 

„Сл. Гласник РС“ бр. 22/2016 

Прагилник п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпги у 
пддпгпру на насиље, 
злпсуагљаое и занемаригаое 

„Сл. дласник РС“ бр.46 пд 26. Јуна 2019. 
дпдине, 104 пд 31. јула 2020. дпдине 

Прагилник п дппунама Прагилника п суепену и 
грсуи пбразпгаоа насуагника, сурушних сарадника и 

„Сл. дласник РС - Прпсгеуни дласник “ бр. 
5/19, 2/2020 
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ппмпћних насуагника у сурушним щкплама у 
ппдрушју Здрагсугп и спцијална защуиуа 

Прагилник п календару пбразпгнп – 
гаспиунпд рада средоих щкпла за щкплску 
2022/2023 

„Сл. дласник РС - Прпсгеуни дласник “ бр. 
5/2022 

Прагилник п прданизацији и псугаригаоа 
екскурзије у средопј щкпли 

„Сл. дласник РС“ бр. 88/20 17, 27/18- др.закпн 
и 10/201 

Прагилник п ппщуинскпм сагеуу 
рпдиуеља 

„Сл. дласникРС“ бр 88/2017, 72/2018 

Сурушнп упуусугп п фпрмираоу пдељеоа и нашину 
финансираоа у пснпгним и средоим щкплама за 
щкплску 2022/23. дпдину 

 Минисуарсугп прпсгеуе 27 06. 2022. 

Прагилник п ппсуупаоу усуанпге  у слушају сумое 
или уугрђигаоа дискриминаупрнпд ппнащаоа и 
гређаоа удледа, шасуи или дпсупјансуга лишнпсуи 

„Сл Гласник РС65/2018 

Упуусугп п ппсуупаоу усуанпга пбразпгаоа и 
гаспиуаоа и ценуара за спцијални рад – прдана 
суарауељсуга Защуиуи деце пд насиља 

04.04.2018 

Прагилник п ближим криуеријумима за 
преппзнагаое пблика дпскриминације пд суране 
заппсленпд, деуеуа, ушеника или урећед лица у 
усуанпги пбразпгаоа и гаспиуаоа 
 

„Сл. Гласник РС“ бр22/2016 

Упуусугп п защуиуи и безбеднпсуи деце и ушеника у 
усуанпги 

22. 12. 2014. 

 

       Инуерни акуи 
 

Суаууу щкпле 698 пд 30.05.2022. дпд. 

Прагилник п раду 18.06.2018 

Прагилник п прданизацији и сисуемауизацији радних 
месуа 

350 пд 08.05.2018. 

Прагилник п прданизацији и спрпгпђеоу испиуа 39 пд 31.01.2014. 

Прагилник п суицаоу специјалисуишкпд пбразпгаоа 01-154 пд 12.03.2002. 

Прагилник п изменама и дппунама Прагилика п 
ппхгалама, надрадама и дисциплинскпј и мауеријалнпј 
пддпгпрнпсуи ушеника 

400 пд 31.05.2016. 

Прагилник п безбеднпсуи и здрагљу на раду 1256 пд 14.09.2020. 

Прагилник п защуиуи на раду 01-801 пд 01.03.1996 

Аку п прпцени ризика радних месуа 712 пд 19.08.2011. 

Прагилик п дисциплинскпј и 
мауеријалнпј пддпгпрнпсуи заппслених 

272 пд 08.05.2010. 

Прагилник п набагкама 523 пд 1.12.2015 
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Прагилник п прданизацији бучеускпд рашунпгпдсуага 01-889 пд 13.12.2007. 

Прагилник накнади урпщкпга  дпласка и пдласка са 
рада 

01-912 пд 28.12.2006. 

 Прагилник п криуеријумима и ппсуупку уугрђигаоа 
заппслених за шијим радпм пресуаје ппуреба 

524/1 пд 20.06.2013. 

 Прагилник п ппсуупку унууращоед узбуоигаоа 37 пд 25.01.2016. 

 Прагилник п мерама, нашину и ппсуупку защуиуе и 
безбеднпсуи ушеника 

01-774 пд 09.10.2003. 

Прагилник и защуиуи пд ппжара 01-808 пд 12.03.1990. 

 Прагилник п канцеларијскпм ппслпгаоу 711 пд 29.08.2014. 

Изгещуај п сампгреднпгаоу щкплска 2019/20 

Ппслпгник п раду Насуагнишкпд гећа 548 пд 18. 06. 2018 

 Ппслпгник п раду Щкплскпд пдбпра 547 пд 18. 06. 2018. 

Ппслпгник п раду Сагеуа 
рпдиуеља 

549 пд 18. 06. 2018. 

Прагилник п испиуима 170 пд 26.02.2019. 

Прагила ппнащаоа ушеника, заппслених и рпдиуеља у 
Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника „Сесуре 
Нинкпгић“ Ппслпгник Ушенишкпд парламенуа 

1844 пд 23.12.2019. 

Прагилник п мерама, нашину и ппсуупку защуиуе и 
безбеднпсуи ушеника и сгих акуигнпсуи кпје прданизује 
Дпм ушеника Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „ 
Сесуре Нинкпгић 

241 пд 26.02.2020. 

Аку п дппуни Акуа п прпцени ризика на раднпм месуу и 
раднпј пкплини 

1077 пд 27.08.2020. 

Прагилник п прданизацији и сисуемауизацији радних 
месуа и ппслпга у Медицинскпј щкпли са дпмпм 
ушеника «Сесуре Нинкпгић» Крадујегац, 

308 пд 25.02.2021. 
 

Прагилник п ппхгалама и надрадам ушеника у 
Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре 
Нинкпгић» Крадујегац 

174  пд 28.01.2021. дпд. 

Прагилник п прпцедури и ппсуупцима инуергенције у 
слушају сумое или сазнаоа п присусугу насиља, 
дискриминације, злпсуагљаоа и занемаригаоа  у 
Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре 
Нинкпгић» Крадујегац 

1571  пд 28.10.2020. дпд. 

Прагилник п суицаоу и расппдели сппсугених прихпда  
у Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре 
Нинкпгић» Крадујегац 

309 пд 25.02.2021. дпд. 

Прагилник п кприщћеоу средсуага за репрезенуацију  
у Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре 
Нинкпгић» Крадујегац 

595  пд 18.06.2020. дпд. 

Измена и дппуна акуа п прпцени ризика на раднпм 
месуу и раднпј пкплини  у Медицинскпј щкпли са 

1077 пд 27.08..2020. дпд. 
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дпмпм ушеника «Сесуре Нинкпгић» Крадујегац 

Прагилник п кприщћеоу службених уелефпна  у 
Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре 
Нинкпгић» Крадујегац 

1769 пд 01.12.2020. дпд. 

Пдлука п нашину пбрашуна и исплауе плауа и накнада 
заппслених Медицинске щкпле са дпмпм ушеника 
«Сесуре Нинкпгић» Крадујегац. 

843/1  пд  13.12.2020. дпд. 

Прагилник п прданизацији бучеускпд рашунпгпдсуга у 
Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре 
Нинкпгић» Крадујегац 

1455  пд 06.10..2020. дпд. 

Прагилник п егиденуираоу присусуга  на ппслу 
заппслених  у Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника 
«Сесуре Нинкпгић» Крадујегац 

1506 пд 13.10.2020. 

Сурауедија упрагљаоа ризицима  у  Медицинскпј 
щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре Нинкпгић» 
Крадујегац  (Финасијскп упрагљаое и кпнурпла-ФУК) 
Прагилник п набагкама у Медицинскпј щкпли са 
дпмпм ушеника «Сесуре Нинкпгић» Крадујегац 

1256 пд 14.09.2020. дпд. 

Ппслпгник п раду ушенишкпд парламенуа  у 
Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника «Сесуре 
Нинкпгић» Крадујегац 

240 пд 26. 02.2020. дпд. 

 
 

1.2. Лишна каруа щкпле 

 

Назиг щкпле 
Медицинска щкпла са дпмпм ушенка 

„Сесуре Нинкпгић“ 

Адреса Радпја Дпманпгића бр. 2 

Телефпн/факс 034/370201 

Мејл щкпле 
medskg@ptt.rs 

Сају medicinskakg@еdu.rs 

ПИБ 101042289 

 
 

Щкпла је пснпгана пд суране Владе Нарпдне Републике Србије рещеое брпј 719 пд 
11.08.1947.дпд. 

     Пбразпгни прпфили за кпје је щкпла герификпганa: 
 
 
  
 
 
 

mailto:medskg@ptt.rs
mailto:medicinskakg@еdu.rs
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Медицинска сесура- 
уехнишар 

бр. герификације 
022-05-408/94-03 Oд 07. 09. 2016. дпдине 

Педијауријска сесура бр. герификације 
022-05-408/94-03 Oд 25. 05. 1994. дпдине 

Медицинска сесура- 
гаспиуаш 

бр. герификације 
022-05-408/94-03 Oд 18. 06. 2012. дпдине 

 
Зубни уехнишар 

бр. герификације   
022-05-408/94-03 Oд 23. 06. 2021. дпдине 

Фармацеууски уехнишар бр. герификације 
022-05-408/94-03 Oд 07. 09. 2016. дпдине 

Лабпраупријски уехнишар бр. герификације 
022-05-408/94-03 Oд 07. 09. 2016. дпдине 

Гинекплпщкп- акущерска 
сесура 

бр. герификације 
022-05-408/94-03 Oд 25. 05. 1994. дпдине 

Здрагсугени недпгауељ бр. герификације 
022-05-408/94-03 

 Oд 18.07.2016. дпдине 

 

1.3. Исупријау и разгпј щкпле 
 
Медицинска щкпла „Сесуре Нинкпгић“ пснпгана је 1947. дпдине, кап држагна щкпла за 
медицинске сесуре. У упм ппслераунпм перипду, у пргу денерацију уписане су 42 ушенице. Щкпла 
је била смещуена у преуређенпј пригаунпј кући, у Улици Сгеупзара Маркпгића, у кпјпј се налазип 
и инуернау за ушенице. У нпгу здраду, кпја је наменски драђена, щкпла је пресељена 1954. дпдине. 
Нпги услпги и инуернауски смещуај су предсуагљали, за уадащое греме, гиспке суандарде и 
пдлишне мпдућнпсуи за псугаригаое пбразпгне и гаспиуне улпде щкпле. 
Щкпла је прпщла крпз гище рефпрми средоед сурушнпд пбразпгаоа, а брпј ушеника се суалнп 
ппгећагап, уакп да је крајем седамдесеуих дпдина прпщлпд гека сгаке дпдине маууриралп пкп 500 
ушеника, да би срединпм дегедесеуих дпдина уај брпј бип прекп 1000, а ппшеукпм пгпд гека и 
прекп 1300 ушеника.  
 
Услед раципнализације мпрала је да се прпмени и уписна пплиуика щкпле. Сгаке дпдине, 
садледагајући ппуребе уржищуа, жеље ушеника и лпкалних парунера, рукпгпдсугп щкпле дпнпси 
пдлуку п смерпгима кпји ће се уписауи у упј щкплскпј дпдини. Збпд геликпд инуереспгаоа за 
занимаоа здрагсугене суруке и сада смаоенпд брпја пдељеоа, селекција при упису је грлп 
сурпда. Тпкпм пге щкплске щкплске дпдине у нащпј щкпли ушеници ће се пбразпгауи на 
смерпгима: медицинска сесура-уехнишар, педијауријска сесура- уехнишар, медицинска сесура-
гаспиуаш, зубни уехнишар, фармацеууски уехнишар, лабпраупријски уехнишар, динекплпщкп-
акущерска сесура-уехнишар  и здрагсугени недпгауељ. 
      
Успещан и преппзнауљиг суил рада щкпла је драдила сгих прпуеклих дпдина. Збпд геликпд 
инуереспгаоа за занимаоа здрагсугене суруке и селекције приликпм уписа, у щкплу су се 
уписигали удлагнпм пдлишни ушеници, щуп је предсуагљалп изузеуан ппуенцијал за псугаригаое 
сгих насуагних прпдрама. За успещан рад и резулуауе у псугаригаоу гаспиунп-пбразпгних 
задауака и ганнасуагних акуигнпсуи у прпуеклпм перипду Медицинска щкпла је дпбила гелики 
брпј надрада и признаоа на лпкалнпм и републишкпм нигпу, кап и на сагезним уакмишеоима у 
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дпба СФР Јудпслагије. Најзнашајнија су: 
Плакеуа „25.мај“, признаое кпје је дпделила Скупщуина РС за ппсуиднууе резулуауе у пбразпгаоу 
и гаспиуаоу; 
Диплпма драда Крадујегца, кпју је дпделила Скупщуина драда; 
Три злауна знака Цргенпд крсуа Јудпслагије. 
Тпкпм прпуеклих дпдина ушеници наще щкпле ппсуизали су пдлишне и запажене резулуауе на 
разним уакмишеоима шији су прданизаупри Удружеое медицинских щкпла РС и Минисуарсугп 
прпсгеуе РС. Екипе наще щкпле псгајале су гище пууа пргп месуп на републишкпм и сагезнпм 
уакмишеоу у пружаоу прге ппмпћи, а ушесугпгале су и на егрппским уакмишеоима у Лпндпну и 
Лилу, дде су псгпјиле псмп, пднпснп десеуп месуп. Ппследоих дпдина ушеници псгајају надраде и 
на републишким уакмишеоима из анаупмије и физиплпдије, здрагсугене неде, зубне уехнике, али и 
на редипналним и републишким уакмишеоима из ппщуепбразпгних предмеуа – српскпд језика и 
коижегнпсуи, лауинскпд језика, депдрафије и исуприје. 
 

1.4. Щкпла данас, мисија и гизија щкпле 
 
Щкпла пбагља делаунпсу средоед пбразпгаоа и гаспиуаоа ппд назигпм: средое сурушнп 
пбразпгаое ппд щифрпм 8220, ппдрушје рада- здрагсугп и спцијална защуиуа, у складу са 
Закпнпм п класификацији делаунпсуи и редисуру јединица разгрсуагаоа. 
Насуагу у щкпли изгпди 80 насуагника. Щкплске 2022/2023. дпдине уписанп је 713 ушеника кпји су 
расппређени у 24 пдељеоа. 
Пд щкплске 2019/20. дпд. щкпла је реализпгала ури К1 прпјекуа Еразмус+ и један К2 прпјекау. 
Мисија щкпле је да у 2022/23. дпд. аплицира за акредиуацију при Еразмус+ фпндпгима. 
Мисија и гизија щкпле дефинисане су Разгпјним планпм щкпле за перипд пд 2018 - 2023. дпдине. 
 
Мисија щкпле: 
Ми смп щкпла са урадицијпм, кпја деценијама успещнп припрема кадрпге за рад у здрагсугу. 
Ми смп и данас сурушна и безбедна щкпла кпја припрема срушни кадар за гище занимаоа у 
здрагсугу; 
Щкпла разгија и ппзиуигне спцијалне мпуиге, хумане пднпсе, сарадоу, ппщупгаое лишнпсуи без 
билп кпд гида дискриминације; 
Пугпрени смп за сгаку ппзиуигну педадпщку и наушну праксу и усагрщагаое насуагника; 
Пкренууи смп сгим прпцесима ппзиуигних инуедрација нащед друщуга. 
 
Визија щкпле: 
Инуеракуигна, кппперауигна, прпјекуна насуага. 
Сагремене насуагне меупде и уехнике у раду са ушеницима. 
Пснажигаое ушеника да разгијају сгпје кпмпеуенције и знаоа. 
Мпуигисаое заппслених за ушещће у писаоу ппјекауа и псмищљагаоу семинара. 
Ппгећаое брпја пдељеоа крпз псмищљагаое нпгих прпфила рада. 
Разгпјаое щкпле крпз прпјекуе и сарадоу са друдим щкплама у земљи и инпсурансугу. 
 

 1.5. Приприуеуни циљеги и задаци щкпле за щкплску 2022/2023. дпдину дефинисани су 

Акципним планпм за разгпјнп планираое, Акципним планпм за сампгреднпгаое, и преппрукама 
Тима за унапређеое кгалиуеуа и разгпј усуанпге прписуеклих из анализе изгещуаја за щкплску 
2019/2020.дпдину. 
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1.5.1.Акципни план щкпле за разгпјнп планираое щкплске 2022/23. дпдине 
 

ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕОЕ  
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Ппступци греднпгаоа су у функцији даљед ушеоа.  

1. ЗАДАТАК: Насуагник фпрмауигнп и сумауигнп пцеоује у складу са прпписима, укљушујући и пцеоигаое   
пнпд щуп су ушеници приказали упкпм рада на пракси* (пракса ушеника у средопј сурушнпј щкпли).  

Р. бр. Ппис акуигнпсуи Нпсипци 
акуигнпсуи 

Време реализације 
акуигнпсуи 

Криуеријум успеха Изгпр дпказа 

1. Планираое фпрмауигнпд и 
сумауигнпд пцеоигаоа у 
циљу праћеоа рада и 
напредпгаое ушеника  

Сурушнп геће 
Насуагник 

 

Агдусу – Јун Насуагници анализирају 
на СВ  
нашине праћеоа и на 
пснпгу дпбијених 
ппдауака унапређују 
криуеријуме праћеоа   

Сгеска   
сурушнпд гећа  
педадпщка дпкуменуација 
насуагника  
сгеске ушеника  

2. Анализа примеоених-дпнеуих 
криуеријума а крпз праћеое 
напредпгаоа и 
пцеоигаое ушеника 

Сурушнп геће Нпгембар -април Насуагници на I и  
III урпмесешју анализирају 
криуеријуме пцена крпз 
фпрмауигнп пцеоигаое  
и на пснпгу дпбијених 
ппдауака унапређују 
криуеријуме праћеоа   

Сгеска   
сурушнпд гећа  

3.  Пцену у есднегнику прауи 
преппрука за даљи рад кап и 
исхпди кпји су псугарени 

насуагник 
 

Тпкпм дпдине  Прекп 70% 
 насуагника даје јасну 
преппруку 

 Есднегник 

4.  Праћеое фпрмауигнпд и 
сумауигнпд пцеоигаоа у 
есднегнику 

Сурушни 
сарадници 

Нпгембар 
Мару 

 Предледанп прекп  
70% пцена насуагника 

 Изгещуај сурушних 
сарадника 

2. ЗАДАТАК: Насуагник даје ппупуну и разумљигу ппграуну инфпрмацију ушеницима п оихпгпм раду, укљушујући и јасне преппруке п 
наредним кпрацима.  

Р. бр. Ппис акуигнпсуи Нпсипци 
акуигнпсуи 

Време реализације 
акуигнпсуи 

Криуеријум успеха Изгпр дпказа 

1. Насуагник јаснп дефинище Насуагник  Тпкпм дпдине  Ушеници мпже да Припрема насуагника  
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ппсуиднућа и напредак 
ушеника  упкпм рада на 
шасу и крпз забелещке у 
есднегнику 

 прауи сгпј   
напредак  

дпкуменуација насуагника  
есднегник  

2. Дпдпгпр са ушеницима п 
нашину праћеоа напредпгаоа 
и пцеоигаоа упкпм дпдине за 
сгаку пбласу  

Предмеуни 
насуагник 

Сепуембар 
На ппшеуку сгаке 

нпге 
пбласуи/уеме/мпдула 

Ушеника зна на кпји нашин 
насуагни прауи и прпцеоује 
оихпг напредак   

Резулуауи анпнимне 
анкеуе 

3. У днегним планпгима 
насуагника-припремама 
испланиранп је греме за 
инфпрмацију ушеницима п 
оихпгпм раду  

Предмеуни 
насуагник 

 
Тпкпм дпдине 

Прекп 50% насуагника у 
планпгима планира греме за 
инфпр. Ушеника  

Припреме насуагника 
 

VI КЉУЧНА ПБЛАСТ: ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ, УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Рукпгпђеое дирекупра је у функцији унапређигаое рада щкпле.  

3.ЗАДАТАК:  Дирекупр прауи делпугпрнпсу рада сурушних уимпга и дппринпси кгалиуеуу оихпгпд рада.  

Р. 
бр.  

Ппис акуигнпсуи Нпсипци 
акуигнпсуи 

Време реализације 
акуигнпсуи 

Криуеријум успеха Изгпр дпказа 

1. Кгаруални сасуанци са 
рукпгпдипцима сгих уимпга и 
гећа  

Дирекупр 
Председници 

уимпга 

Кгаруалнп Ппбпљщаое рада 
уимпга  

Записници уимпга  
Изгещуај рад уима  
Дпкуменуација дирекупра  

2.  Изгещуај п раду уимпга и 
гећа са јасним преппрукама за 
унапређеое рада   

Сурушни 
сарадници 

Дга пууа дпдищое  Редпгнпсу гпђеоа 
записника и кгалиуеу 
садржаја 

 Изгещуај, дпкуменуација 
сурушне службе 

3. Дирекупр даје јасне, писане 
захуеге за прпмене у раду и 
прауи псугарене прпмене  

дирекупр Тпкпм дпдине Заппсленима су јасни 
захуеги кпје пд оих 
пшекује дирекупр  

Дпкуменуација дирекупра  
Анпнимана анкеуа  

5. ЗАДАТАК: Дирекупр кприсуи разлишиуе механизме за мпуигисаое заппслених.  

Р. 
бр.  

Ппис акуигнпсуи Нпсипци 
акуигнпсуи 

Време реализације 
акуигнпсуи 

Криуеријум успеха Изгпр дпказа 

1. Израда плана Дирекупра 
за  мпуигисаое заппслених  

Дирекупр Тпкпм дпдине Израђен план Записници СВ, ПК, НВ, ЂП,СР 
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1.5.2. Акципни план Тима за унапређеое кгалиуеуа и разгпј усуанпге  
 
На пснпгу анализе рада, аналиуишкп- исуражигашке делаунпсуи и изгещуаја у щкплскпј 2021/2022. дпдини Тим за унапређеое кгалиуеуа и разгпј усуанпге 
дпнеп је преппруке за рад за наредну щкплску 2022/2023. дпдину. Ппсебан деп акципнпд плана су и акуигнпсуи прписуекле из изгещуаја Тима за 
сампгреднпгаое. 

 
Акуигнпсуи 

 
Нпсипци реализације Време и нашин реализације Нашин праћеоа 

1. 
Фпрмауигнп и сумауигнп 
пцеоигаое  

Сурушни сарадници, СВ, 
предмеуни насуагници 

Агдусу- предладаое уехника фпрмауигнпд 
пцеоигаоа, пбагещуагаое п нашину 
уписигаоа фпрмауигних и сумауигних 
пцена у есднегник 

Есднегник, изгещуаји СВ, изгещуај 
п педадпщкп- инсурукуигнпм раду 

2. 
Израда длпбалних и 
пперауигних планпга рада 

Сурушни сарадници, СВ, 
предмеуни насуагници 

Агдусу, сепуембар; у длпбалне планпга 
рада предмеуа кпд кпјих су уугрђени 
суандарди знаоа унеуи ппщуе предмеуне 
кпмпеуенције; у пперауигним планпгима 
мпрају биуи гидљиге меупде и уехнике 
акуигне насуаге 

Записник СВ, дпкуменуација 
сурушних сарадника, изгещуај п 
педадпщкп- инсурукуигнпм раду 

3. 

Хпризпнуалнп 
усагрщагаое насуагника  
 
 

 
 
 
Насуагници, сурушна гећа, 
Тим за прпфесипнални 
разгпј  

Тпкпм щкплске дпдине крпз ппсеуе 
шаспгима друдих насуагника, ппсебнп 
пних кпд кпјих су пдређене кпмпеуенције 
разгијеније недп кпд сампд насуагника; 
анализа кпмпеуенција насуагника на 
сурушним гећима; планираое 
разнпгрснијих акуигнпсуи хпризпнуалнпд 
усагрщагаоа  

 
 
Лишни план прпфесипналнпд 
разгпја, 
записници Тима за ПР, СВ  

4. 
Сампгреднпгаое рада 
насуагника у планираоу 
сурушнпд усагрщагаоа  

 
ПК, Тим за прпфесипнални 
разгпј  

Агдусу, пппуоагаое упиуника п 
разгијенпсуи кпмпеуенција, анализа 
акуигнпсуи СУ у преухпднпј щкплскпд 
дпдини, дискусија на сасуанцима СВ,  

Записници ПК, СВ, Тима за ПР,  

5. Прегенција насиља 

Сурушни сарадници, 
пдељеоске суарещине, 
Тим за защуиуу ушеника пд 
насиља, дпм ушеника, 
ушенишки парламену 

Агдусу, на сасуанку ПК и пдељеоских 
суарещина, ушенишкпд парламенуа 
преппрушиуи прегенуигне акуигнпсуи 
гезане за насиље на пснпгу резулуауа 
исуражигаоа п насиљу 

Дпкуменуација сурушних 
сарадника, записници са ПК, 
планпги рада пдељеоске 
заједнице, Тима за защуиуу, 
сурушних сарадника, ушенишкпд 
парламенуа, изгещуаји п раду 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  
 

  16  
 

6. Прпјекуна насуага 

Сурушни сарадници, 
насуагници, Тим за ПР 

агдусу- мај; у щкплскпј 2022/2023. дпдини 
бар један насуагник из сгакпд СВ уреба да 
планира прпјекуну насуагу 

Пперауигни план рада 
насуагника, план прпјекуне 
насуаге, записник СВ, записник 
Тима за ПР 

7. 
Израда публикпганпд 
Гпдищоед изгещуаја рада 
щкпле 

Дирекупр, ушенишки 
парламену, Сагеу 
рпдиуеља, Тим за 
публикпгани изгещуај рада 
щкпле 

Фпрмирауи Тим за израду публикпганпд 
изгещуаја рада щкпле са друдашијпм 
сурукуурпм и садржајем дп краја 
нпгембра 

Щуампани изгещуај, записници 
Тима, Сагеуа рпдиуеља и 
ушенишкпд парламенуа.  

 
Акуигнпсуи на пснпгу изгещуаја Тима за сампгреднпгаое 

8. 
Реализација пдледних, 
удледних шаспга 

Насуагници,   сурушни 
сарадници, Тим за 
међупредмеуне 
кпмпеуенције  

Реализација пдледних/удледних шаспга 
упкпм щкплске дпдине крпз сарадоу 
сурушних сарадника и предмеуних 
насуагника 

Писане припреме, списак 
присууних насуагника, белещке 
сурушних сарадника, записник 
Тима за МПК, изгещуаји 

9. 
Ушещће ушеника и 
рпдиуеља у раду щкплских 
уимпга 

Щкплски уимпги, Сагеу 
рпдиуеља, ушенишки 
парламену  

Пкупбар- мај; пснажигаое ушеника и 
рпдиуеља за гећпм паруиципацијпм у 
щкплскпм жигпуу 

Записници щкплских уимпга, 
Сагеуа рпдиуеља, ушенишкпд 
парламенуа 

10. 
Планираое и реализација 
педадпщкп- инсурукуигнпд 
рада  

Тим за сампгреднпгаое, 
сурушни сарадници, 
дирекупр, прданизаупр 
насуаге гежби и блпка 

Агдусу- мај, укљушиуи шланпге Тима за 
сампгреднпгаое у педадпщкп 
инсурукуиган рад 

План педадпщкп- инсурукуигнпд 
рада, изгещуаји 

11. 
Прпмпгисаое щкплских 
прпјекауа 

Тим за прпјекуе Нпгембар, уппзнагаое насуагника са 
прпјекуима- предагаое на седници 
Насуагнишкпд гећа 

Записник Насуагнишкпд гећа, Тима 
за прпјекуе 

12. 

Рагнпмернп 
расппређигаое задужеоа 
заппслених у щкпли 
 

дирекупр Агдусу; ппдела задужеоа насуагника 
гпдећи рашуна п суепену андажпгаоа 
насуагника 

рещеоа п 40-на сурукуура 
заппслених, дпдищои план щкпле 

13. 
Јашаое мпуигације 
заппслених 

Дирекупр, сурушни 
сарадници 

Пкупбар; анкеуа, уређеое Прагилника п 
надрадама и ппхгалама заппслених 

Белещке дирекупра, резулуауи 
анкеуе, Прагилик п ппхгалама и 
надрадама заппслених 

14. 
Псагремеоигаое 
насуагних средсуага 

дирекупр Сепуембар- јун; набагка елекурпнских и 
друдих насуагних средсуага 

Изгещуај п набагци насуагних 
средсуага 
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2. Материјалнп-технишки ресурси 
 
2.1. Прпсупрни услпги рада щкпле  
 
Щкплски прпсупр сасупји се пд длагне здраде и дгприщуа. Предмеуна насуага пдгија се у 12 

ушипница, дга кабинеуа за инфпрмауику. Ушипнице су ппремљене суандардним щкплским 

намещуајем, и мпже се рећи да не задпгпљагају сге ппуребне суандарде, пре сгеда збпд 

гелишине. 

Кабинеуи за сурушне предмеуе у кпјима се пдгија пракуишна насуага ппремљени су ппуребним 

насуагним средсугима за изгпђеое насуагних прпдрама за гежбе сурушних предмеуа за ппщуи и 

педијауријски смер, зубне уехнишаре, фармацеууске уехнишаре, лабпрауприjске уехнишаре, 

медицинске уехнишаре- гаспиуаше. 

Щкпла кприсуи хемијски кабинеу на Прирпднп мауемауишкпм факулуеуу, за гежбе из аналиуишке 

хемије, кпји је ппремљен пп суандардима и дппринпси кгалиуеуу насуаге. 

Насуага гежби клинишких предмеуа и блпк насуага прданизпгаће се на пдељеоима УКЦ-а, дде 

ппсупје пдлишни услпги за реализацију прпдрама и најнеппсредније уппзнагаое ушеника са 

прпцеспм рада у здрагсугеним усуанпгама, кап и са сагременпм медицинскпм уехнплпдијпм и 

пракспм. 

У щкпли је и даље присууан прпблем недпсуаука фискулуурне сале за реализацију насуаге 

физишкпд гаспиуаоа, па се у уу сгрху и даље кприсуи гелика друщугена сала кпја је напрагљена за 

сасгим друду намену (за прданизпгаое кулуурних и друщугених акуигнпсуи). Недпсуауак 

фискулуурне сале пуежага и реализацију прпдрама слпбпдних акуигнпсуи и прданизацију 

слпбпднпд гремена ушеника и др. сппруских манифесуација за наще ушенике. За насуагу физишпд 

гаспиуаоа, када уп гременске прилике дпзгпљагају кприсуи се идралищуе у щкплскпм дгприщуу. 

Щкпла распплаже и библипуекпм шији фпнд коида прелази 14.000 наслпга, са кпмплеунпм 

лекуирпм за прпдрам српскпд језика и коижегнпсуи и друдпм сурушнпм лиуерауурпм и 

белеурисуикпм. Библипуека распплаже и изгесним брпјем коида из пбласуи педадпдије и 

психплпдије. Сгаке дпдине се за библипуеку према мауеријалним мпдућнпсуима набаги изгесуан 

брпј нпгих наслпга. 

 

2.2. Безбеднпсу ушесника пбразпгнп- гаспиунпд прпцеса 
 

На пснпгу шланoга 111. и 112. Закпна п пснпгама сисуема пбразпгаоа и гаспиуаоа щкпла је 

прпписала мере, нашин и ппсуупак защуиуе ушеника за греме псугаригаоа пбразпгнп-гаспиунпд 

рада и друдих акуигнпсуи: 

- сисуем гидеп-надзпра; 

- прданизпганп дежурсугп насуагника у щкпли и щкплскпм дгприщуу; 

- андажпгаое щкплскпд пплицајца на ппслпгима пдржагаоа безбеднпсуи; 

- у щкпли упкпм целе щкплске дпдине акуигнп ради Тим за защуиуу ушеника пд насиља, 

занемаригаоа и злпсуагљаоа. 

Сашиоен је Аку п прпцени ризика на раднпм месуу и у раднпј пкплини у складу са Закпнпм п 

безбеднпсуи и здрагљу на раду – „Службени дл.РС“ бр. 101/05. 
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2.3.Сурукуура распплпжигпд прпсупра 
 

 

Щкплска здрада Ушипнице Кабинеуи Специјализпгане 
мулуимедијалне 

ушипнице 

Библипуека 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина у 
m2 

1 4820 m2 6 270 m2 14 500 m2 7 315 m2 1 48,71 m2 

 

Канцеларија 
дирекупра 

Канцеларија 
секреуара 

Канцеларија 
сурушних 

сарадника 

Канцеларија 
прданизаупра 

насуаге гежби 

Канцеларија 
рашунпгпдсуга 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина у 
m2 

1 15,5 m2 1 14 m2 1 23 m2 1 11 m2 1 14 m2 

 

Канцеларија 
синдикауа 

Сала за сасуанке Насуагнишка 
канцеларија 

Прпсу. за 
пријем 

рпдиуеља 

Фискулуурна 
сала 

Архига 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Бр. m2 Бр. m2 Бр. m2 

1 5 m2 1 76,60 m2 1 51 m2 1 4 m2 1 231,96 
m2 

1 29,9 
m2 

 

Мадацин Фпупкппирница Кпуларница Дпм ушеника Псуале ппгрщине 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина 
у m2 

Брпј Ппгрщина у 
m2 

1 80,8 m2 1 4,40 m2 1 55,75 m2 1 930 m2 / 2184,29 m2 

 
           Распплпжига аудип-гизуелна насуагна средсуга: 
 

Врсуа ппреме Рашунари Лап-Тпп Таблеу Видeп- Бим Касеупфпн Графпскпп Телегизпр 

Брпј 42 15 10 3 3 3 7 

 
2.4. Ресурси лпкалне сампупраге 

 

Лпкална сампупрага 

Скупщуина драда Пснпгне щкпле Предщкплске усуанпге 

Щумадијски пкруд Средое щкпле Ценуар за спцијални рад 

Щкплска упрага Факулуеуи Герпнуплпщки ценуар 

Минисуарсугп унууращоих 
ппслпга  Ценуар Кнедиое Љубице 
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Спцијални партнери- настагне базе 

КЦ Крадујегац Загпд за медицину рада Крадујегац 

Дпм здрагља крадујегац Предщкплска усуанпга  „Ђурђегдан“ 

Загпд за хиуну медицинску ппмпћ Щкпла са дпмпм за децу пщуећенпд слуха 

Инсуиууу за јагнп здрагље Крадујегац 
Предщкплска усуанпга „Нада 
Наумпгић“ 

Аппуека Крадујегац  

Пстали партнери щкпле 
 

Минисуарсугп прпсгеуе 
науке и уехнплпщкпд разгпја 

Загпд за збриоагаое 
пдраслих лица „Пшелице“  

Пмладина ЈAZASa 

Загпд за унапређигаое 
пбразпгаоа и гаспиуаоа  

Засуага пружје 

Ipodomi Litelong Learning 
Center -Solun 

Загпд за греднпгаое 
кгалиуеуа 

ЈКП Щумадија 

ACROSS EUROPE AKADEMI 
VIA FOSCHEA, NIKOTERA, ITALY 

Удружеое медицинских 
щкпла Србије 

Цргени крсу 

Nahit Mentse Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Nazaili, 
Turkey 

SOU Gjorce Petrov,Prilep, 
Makedonija 

Сппруски ценуар за пспбе са 
ингалидиуеупм ИСКРА  

Ovar Forma,Cortegaca, 
Portugal 

OGEC PEPOORTER, 
HAZEBROUK -FRANCE 

Удружеое ПРС 

Удружеое деце са 
Аууизмпм 

Призма Крадујегац   

 

2.5. План унапређеоа мауеријалнп-уехнишких услпга рада 
 

1. Дидиуализација кабинеуа и ушипница 

2. Набагка ушила, Мпдел скелеуа за кабинеу анаупмије 
3. Ппрема за дга кабинеуа инфпрмауике нпгим рашунарима 

4. Микрпмпупри, гадице, микрпскппи 
5. Ппсуељине, јасууци за дпм ушеника 
6. Кплица, инсуруменуи, дпбпщи 

 
3. Ушеници 
 
За медицинску щкплу и даље глада геликп инуереспгаое за упис на сга занимаоа 
здрагсугене суруке. 
Ушеници предсуагљају ппсебан ресурс щкпле, са кпјима се мпду успещнп псугаригауи сги 
пбразпгнп-гаспиуни задаци средоед пбразпгаоа. 
 

3.1. Упис у щкплску 2022/2023. дпдину  

 
Упис у нащу щкплу пдгијап се према плану уписа кпји је пдпбрилп Минисуарсугп прпсгеуе за 

пгу щкплску дпдину. У щкплу је уписанп седам пдељеоа пдређених пбразпгних прпфила 

здрагсугене суруке: щесу са шеугпрпдпдищоим и једнп са урпдпдищоим пбразпгаоем. 
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Щкпла ће у щкплскпј 2022/2023. дпдини дпдини имауи 24 пдељеоa. 

 

 

Упис у щкплску  2022/2023. дпдину: 

 

 
Пбразпгни прпфили 

Суепен 
срушне 
спреме 

Брпј 
уписаних 
пдељеоа 

Расппн бпдпга 

Минималан брпј 
бпдпга 

Максималан 
брпј бпдпга 

Медицинска сесура- уехнишар IV 2 89.88 99.35 
Педијауријска сесура- уехнишар IV 1 87.23 96.70 

Фармацеууски  уехнишар IV 1 87.92 99.35 

Зубни уехнишар IV 1 87.88 94.65 

Гинекплпщкп- акущерска сесура IV 1 83.81 91.85 

Здрагсугени недпгауељ III 1 59.75 82.80 
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3.2. Сурукуура ушеника с пбзирпм на пбразпгне прпфиле, разреде и ппл: 
 

 
 

Пбразпгни 
прпфили 

РАЗРЕД УКУПНП 

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ШЕТВРТИ 

 
М 

 
Ж 

У
ку

п
н

п
 

уш
ен

и
ка

 

Б
р

п
ј 

пд
ељ

ео
а  

М 
 

Ж 

У
ку

п
н

п
 

уш
ен

и
ка

 

Б
р

п
ј 

пд
ељ

ео
а  

М 
 

Ж 

У
ку

п
н

п
 

 Б
р

п
ј 

пд
ељ

ео
а  

М 
 

Ж 

У
ку

п
н

п
 

уш
ен

и
ка

 

Б
р

п
j 

пд
ељ

ео
а  

М 
 

Ж 

У
к.

 
уш

ен
и

ка
 

Б
р

п
ј 

пд
ељ

ео
а 

медицинска 
сесура-уехнишар 18 43 61 2 7 55 62 2 8 56 64 2 16 47 63 2 49 201 250 8 

педијауријска 
сесура- уехнишар 5 25 30 1 4 26 30 1 0 30 30 1 2 28 30 1 11 109 120 4 

зубни уехнишар 
7 21 28 1 / / / / 8 23 31 1 5 25 30 1 20 69 89 3 

лабпраупријски 
уехнишар / / / / 8 23 31 1 3 27 30 1 / / / / 11 50 61 2 

фармацеууски 
уехнишар 7 23 30 1 8 23 31 1 / / / / / / / / 15 46 61 2 

медицинска сесура- 
гаспиуаш / / / / / / / / / / / / 5 26 31 1 5 26 31 1 

динекплпщкп- 
акущерска сесура 3 27 30 1 / / / / / / / / / / / / 3 27 30 1 

здрагсугени 
недпгауељ 

2 27 29 1 6 15 21 1 4 17 21 1 / / / / 12 59 71 3 

 

УКУПНП 
42 166 208 7 33 142 175 6 24 152 176 6 27 127 154 5 126 587 713 24 
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3.3. Сурукуура ушеника према разреду, пплу, пбразпгним прпфилима, сураним језицима и избпрним предмеуима: 
Р

аз
р

ед
/ 

п
д

ељ
ео

 

 У
ку

п
н

п
 

уш
ен

и
ка

      Ппл  
Пбразпгни 
прпфили 

Сурани језик Избпрна насуага 

М Ж Ендлески 
језик 

Немашки 
језик 

Грађанскп 
гаспиуаое 

Верска 
насуага 

1/1 30 8 22 медицинска сесура- 
уехнишар 

 

22 8 15 15 

1/2 31 10 21 медицинска сесура- 
уехнишар 

26 5 15 16 

1/3 30 5 25 педијауријска сесура- 
уехнишар 24 6 22 8 

1/4 30 7 23 зубни уехнишар 28 2 27 3 

1/5 30 7 23 фармацеууски   
уехнишар 

27 3 6 24 

1/6 30 3 27 Гинекплпщкп- 
акущерска сесура 

21 9 26 4 

1/7 28 2 26 здрагсугени недпгауељ         17 11 20 8 

⅀ 208 42 166  163 45 130 78  

2/1 31 4 27 медицинска сесура-
уехнишар 29 2 16 15 

2/2 31 3 28 медицинска сесура- 
уехнишар 27 4 9 22 

2/3 30 4 26 педијауријска сесура- 
уехнишар 20 10 24 6 

2/4 31 8 23 фармацеууски   
уехнишар 

30 1 20 11 

2/5 31 8 23 лабпраупријски 
уехнишар 25 6 19 12 

2/6 21 6 15 здрагсугени 
недпгауељ 

19 2 12 9 

⅀ 175 33 142  150 25 100 75 

3/1 32 3 29 медицинска сесура- 
уехнишар 27 5 23 9 

3/2 32 5 27 медицинска сесура- 
уехнишар 23 9 16 16 

3/3 30 / 30 педијауријска сесура- 
уехнишар 25 5 15 15 

3/4 31 8 23 зубни уехнишар 26 5 16 15 

3/5 30 3 27 лабпраупријски 
уехнишар 26 4 15 15 

3/6 21 5 16 
здрагсугени 
недпгауељ 19 2 15 6 

⅀ 176 24 152  146 30 100 76 

4/1 31 7 24 медицинска сесура- 
уехнишар 23 8 23 8 

4/2 32 9 23 медицинска сесура- 
уехнишар 24 8 24 8 

4/3 30 2 28 педијауријска 
сесура- уехнишар 26 4 18 12 

4/4 30 5 25 зубни уехнишар 24 6 26 4 

4/5 31 4 27 медицинска сесура- 
гаспиуаш 20 11 22 9 

⅀ 154 27 127  117 36 112 41 

⅀ 713 126 587 576 137 443 270 
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     3.4. Услпги жигпуа ушеника 
 

Пбразпгна сурукуура рпдиуеља ушеника 

 Р
А

ЗР
ЕД

  

 
ПДЕЉЕОЕ 

СТРУШНА СПРЕМА РПДИТЕЉА 

МАЈКА ПТАЦ 
ПЩ IV V/VI VII ПЩ IV V/VI VII 

П
Р

В
И

 

1/1 / 27 1 2 / 26 2 2 

1/2 / 24 1 2 / 25 1 2 

1/3 1 26 1 2 2 26 1 1 

1/4 2 23 2 3 1 25 1 2 

1/5 1 22 3 2 / 24 1 1 

1/6 / 24 3 3 / 24 4 2 

1/7 / 23 4 1 / 24 4 / 

∑ 
4 168 15 15 3 173 14 10 

1,98% 81,85% 7,31% 7,31% 15% 86,5% 7% 5% 

 
Д

Р
У

ГИ
 

2/1 1 19 3 3 2 19 2 1 

2/2 / 24 / 6 / 22 1 2 

2/3 / 25 2 3 1 21 3 2 

2/4 2 16 4 8 1 19 5 6 

2/5 1 26 1 2 2 22 3 3 

2/6 11 9 / 1 5 18 / / 

∑ 
15 119 10 23 11 121 14 14 

8,98% 70,65% 6,54% 13,77% 6,87% 75,62% 8,75% 8,75% 

 
ТР

ЕЋ
И

 

3/1 3 16 2 9 / 22 4 4 

3/2 6 20 / 3 4 20 / 4 

3/3 4 23 3 / 1 24 3 1 

3/4 2 20 5 3 4 21 4 1 

3/5 / 24 2 4 / 24 / 3 

3/6 4 21 / / 1 20 1 / 

∑ 
19 124 12 19 10 131 12 13 

10,67% 69.67% 6,7% 10,67% 5.61% 73.59% 6,7% 7,86% 

 
Ш

ЕТ
В

Р
ТИ

 

4/1 
/ 19 3 5 / 19 1 6 

4/2 
/ 24 5 3 / 23 5 2 

4/3 
2 19 1 / 3 24 2 / 

4/4 
1 23 / 7 1 23 1 5 

4/5 
2 21 3 5 4 17 3 6 

   ∑ 
5 

3,06% 
126 

75,46% 
12 

7,36% 
20 

12,26% 
8 

4,84% 
126 

76,36% 
12 

7,27% 
19 

11,25% 
∑ 

6.16% 74.41% 6.82% 11.00% 8.08% 78.01% 7.43% 8.32% 
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Ппрпдишне прилике ушеника 

 
 

РАЗРЕД 
 

ПДЕЉЕ 
ОЕ 

ППРПДИШНЕ ПРИЛИКЕ 
 

УКУПНП 
Кпмплеуна 
ппрпдица 

Жиги са 
мајкпм 

Жиги са 
пцем 

Жиги са 
суарау. 

 
ПРВИ 

1/1 25 4 1 / 30 

1/2 28 3 / / 31 

1/3 25 4 1 / 30 

1/4 24 6 / / 30 

1/5 26 4 / / 30 

1/6 25 5 / / 30 

1/7 17 9 / 2 28 

Укупнп 
∑ 170 34 2 2 208 

 

 
         ДРУГИ 

2 /1 21 6 4 / 31 
2/2 19 11 1 / 31 

2/3 22 7 1 / 30 

2/4 27 3 1 / 31 

2/5 27 4 / / 31 

2/6 13 3 3 2 21 

Укупнп ∑ 129 34 10 2 175 

 
 

ТРЕЋИ 

3/1 27 5 / / 32 
3/2 30 / 1 1 32 

3/3 27 2 1 / 30 

3/4 24 5 2 / 31 

3/5 29 / / 1 30 

3/6 14 3 2 2 21 

Укупнп ∑ 151 15 6 4 176 

 
 

ШЕТВРТИ 

4/1 26 4 / 1 31 

4/2 28 3 1 / 32 
4/3 23 6 1 / 30 

4/4 29 / / 1 30 

4/5 25 5 1 / 31 

 ∑ 131 18 3 2 154 

 

УКУПНП 

∑ 

% 

581 

81,49% 

101 

14,17% 

21 

2,94% 

10 

1,40% 
713 

 

Ушеници путници 
 
Вепма мали брпј ушеника кприсуе међудрадски прегпз. Ушеници кпји дплазе из друдих ппщуина 
кприсуе пригауан смещуај или смещуај у дга средопщкплска дпма у драду. Псуали ушеници пещице 
дплазе у щкплу или кприсуе драдски прегпз. ГАС Крадујегац је пбезбедип бесплауне ледиуимације 
за прегпз за сге ушенике кпји кприсуе прегпз у А зпни. 
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3.5. Ванредни ушеници  
Ванредни ушеници у щкплскпј 2022/2023. дпдини 
 

 
 
 
 
 
 

3.6. Прекгалификација кандидауа са кпјпм се у нащпј щкпли ппшелп 2016.дпдине, ради се на 

пснпгу   шлана 57 суаг 2 Закпна п средоем пбразпгаоу и гаспиуаоу. 
 
План уписа кандидауа на прекгалификацији за щкплску 2022/2023. дпдину. 
 

 

 
 
 
 

 
3.6.1. План и прпдрам рада са ганредним ушеницима- прекгалификануима 

Пбразпгни прпфили Разред 
Брпј 

ушеника 

Медицинска сесура- 

уехнишар 
2 1 

Акуигнпсу 
Брпј месуа пп пбразпгним прпфилима 

МСТ ПСТ МСВ ЛТ ФТ 

План уписа 

2022/2023. 
20 5 5 5 5 

ед.б
р. 

Акуигнпсуи Време 
реализациј

е 

Нашин реализације Нпсипци 
акуигнпсуи 

Нашин праћеоа 

1. 
Пријага 
заинуереспганих 
кандидауа  

1. 5 - 30. 9. 

пппуоагаое 
пријаге 
усмени раздпгпри 
пружаое 
инфпрмација 

кандидауи, 
Вера Пеурпгић 

пријагни лису 

2. 
Ппзигаое 
заинуереспганих 
кандидауа 

пкупбар-
нпгембар 

накпн пдпбреоа 
Минисуарсуга п 
упису кандидауа 
исуи се ппзигају да 
дпнесу 
дпкумненуацију/ 
сгедпшансуага 1, 2, 
3 и 4. разреда, 
диплпму, изгпд из 
мауишне коиде, 
изгпд из коиде 
геншаних 

Вера Пеурпгић 
списак ппзганих 

кандидауа 
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3. 
Пбрада 
дпкуменуације 

пкупбар- 
нпгембар 

израда пдлуке за 
сгакпд кандидауа 
на пснпгу шлана 
57. суаг 2 

Гпрдана 
Суеганпгић, 

Верица Јпганпгић, 
Вукпсага 

Прпданпгић 

пдлука 
 
 
 
 
 

израда рещеоа 
 

 
 
 

секреуар Мира 
Милпганпгић 

дирекупр 
Владимир Јакщић 

 
 

рещеое 

урушигаое 
рещеоа 

Вера Пеурпгић рещеое 

ппуписигаое 
удпгпра 

дирекупр 
Владимир Јакщић 
Јелена Тпдпрпгић 

удпгпр 

упис кандидауа 
гпђеое мауишне 
коиде 
израда 
сгедпшансуага 
израда диплпме 

Вера Пеурпгић 
Споа Ппппгић 

мауишна коида 

4. 

Прданизација 
припремне 
насуаге 
 
 
 
 
 
 

упкпм 
щкплске 
дпдине 

 
 
 
 
 
 
 

у дпдпгпру са 
кандидауима и 
предагашем праги 
се план 
реализације 
припремне насуаге 
на пснпгу брпја 
предгиђених 
шаспга 

премеуни 
насуагници 
(у прилпду) 

Вера Пеурпгић 

коида 
егиденције 

пдржаних шаспга 

гпђеое 
егиденције шаспга 
припремне насуаге 
за сгакпд 
насуагника, 
прпслеђигаое 
рашунпгпдсугу 

Вера Пеурпгић рашунпгпдсугп 

5. 

Кпнурпла уплауа 
щкпларине и 
припремне 
насуаге 

упкпм 
щкплске 
дпдине, 
уупркпм и 
средпм  

кандидауи на угид 
дпнпсе уплаунице 
п изгрщенпј 
уплауи кпје се 
егиденуирају у 
сгесци егиденције 
за уу намену 

Вера Пеурпгић 

рашунпгпдсугп 
изгещуај п 
уплауама 

сгеска 
егиденције п 

уплауама 

6. 
Прданизација 
испиуа 

испиуи се 
прданизују 
упкпм шиуаге 
дпдине изузег 
јула месеца 
мауурски 
испиу – 
ппследое 

пријага испиуа: 
ппследоа ури 
радна дана у 
месецу кпји 
преухпде жељенпм 
испиунпм рпку пд 
8 дп 14 шаспга 
(деуаљнп пписанп 

Биљана Видић 
(референу за 
ушенишка пиуаоа) 

пријага 
 

рашунпгпдсугп 
(егиденција 

уплауа) 
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Ранд лисуа кандидауа у слушају гећед брпја пријагљених пд уписне кгпуе, грщиће се на пснпгу 

редпслада пријагљигаоа. 

 
3.6.2. Списак насуагника кпји ће реализпгауи припремну насуагу кандидауа на 
прекгалификацији 

 

Назиг предмеуа Име и презиме насуагника 

Лауински језик 
 

Маја Радунпгић Маркпгић 

Анаупмија и физиплпдија 
пауплпдија 
Микрпбиплпдија са епидемиплпдијпм 
Хидијена и здрагсугенп гаспиуаое 
Фармакплпдија 
Медицинска бипхемија 
Гинекплпдија и акущерсугп 
Инуерна медицина 
Хирурдија 
Неурплпдија 
Инфекуплпдија 
Педијаурија 
Психијаурија 
Дешија хирурдија са недпм 
Паупфизиплпдија 
Пснпги клинишке фармације 
Хисуплпдија 
Пснпги клинишке медицине 
Хемауплпдија са урансфузиплпдијпм 

 
 
 
 
 
 
Сурушнп геће лекара 
 

Мирјана Супјанпгић 
Биљана Максимпгић 
Маркп Ћулибрк 
Маријана Билбија 
Милпмир Спаспгић 
 

Медицинска еуика 
 

  Маријана Михаилпгић 

Предузеунищугп Игана Ђпрђегић 
Саоа Сагић 

недеље у 
јануару и 
агдусуу и 
друде недеље 
у јуну 

у удпгпру) 
уз пријагу 
кандидау прилаже 
и уплауницу 

расппред 
ппладаоа испиуа Мерима Щапупгић 

расппред 
ппладаоа 

расппред 
испиуиних 
кпмисија 

Мерима Щапупгић 

расппред 
кпмисија 

расппред испиуа и 
упк испиуа 

Мерима Щапупгић 
записници 
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Здрагсугена психплпдија 
Психплпдија и дешија психплпдија 
Дешја психплпдија 
Психплпдија 

  
 
 Гпрдана Миланпгић 

Предщкплска педадпдија 
Васпиуаое и неда деце 

 Бпјана Сагић Бпдданпгић 

Музишкп гаспиуаое деце ранпд узрасуа 
 

 Ана Суанкпгић Пеурпгић 

Прга ппмпћ 
Здрагсугена неда 
Здрагсугена неда 
деце 
Здрагсугена неда деце ранпд 
узрасуа Педијаурија са недпм 
Акущерсугп и 
динекплпдија 
Инфекуплпдија са недпм 
Дешија хирурдија са недпм 
Дешија неурппсихијаурија са недпм 
Васпиуаое и неда деце 

Сурушнп геће насуагника здрагсугене неде 
Гпрдана Суеганпгић 
Таујана Милууинпгић 
Данијела Симић 
Игана Ђпрђегић 
Верица Јпганпгић 
Вукпсага Прпданпгић 
Мирјана Миурпгић 
Јасмина Никплић 
Ана Вулпгић 
Науаща Паглпгић 
Вера Пеурпгић 
Тамара Јанкпгски 
Јасмина Радакпгић 

Мпрфплпдија зуба 
Технплпдија зубпуехнишкпд 
мауеријала Фиксна прпуеуика 

Тпуална прпуеза Парцијална прпуеза 
Прупдпнски апарауи 

Сурушнп геће зубара 
 
Дејан Лазпгић 
Даркп Пбрадпгић 
Бпјан Бищегац 
 

Лабпраупријске ехнике  
Тпксикплпщка хемија 
Брпмауплпдија 

 

 Слагкп Зешегић 

Медицинска бипхемија  Слагкп Зешегић 
 Науаща Вушкпгић 

Хемауплпдија са 
урансфузиплпдијпм Хисуплпдија 
Микрпбиплпдија и паразиуплпдија са 
епидемиплпдијпм 

 
 Игана Миљкпгић 
 Валенуина Јпганпгић Суханек 

Аналиуишка хемија  Дејана Димиуријегић Ћирпгић 

Фармацеуускп уехнплпщке пперације 
и ппсуупци 
Прданизација фармацеууске делаунпсуи 
Фармакпднпзија са фиупуерапијпм 
Фармацеууска хемија са аналиуикпм 
лекпга Тпксикплпдија 
Брпмауплпдија са дијеуеуикпм 
Кпзмеуплпдија 

  
 
 
Науаща Вушкпгић 

Коижегнпсу за децу Љиљана Ћукпгић 
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3.7. Доквалификација кандидата ове школске године обухватиће десет кандидата образовног 

профила трећег степена- здравствени неговатељ.  
Ранг листа пријављених кандидата сачиниће се на основу школског успеха.  
Ради се на пснпгу   шлана 19 суаг 4  Закпна п пснпгама сисуема пбразпгаоа. 

 

4. Људски ресурси  
 

Щкпла у ппупунпсуи ппщуује Прагилник п грсуи пбразпгаоа насуагника и сурушних сарадника у 
сурушним щкплама, кпји псугарују насуагне прпдраме за сге пбразпгне прпфиле кпји се пбразују у 
уекућпј щкплскпј дпдини. 
 

4.1. Насуагнп пспбље щкпле  

Брпј Име и презиме 
Суепен 
суруш. 

спреме 
Раднп месуп 

Прпценау 
андажпгаоа 

у щкпли 

Гпд. 
суажа 

Испиу за 
лиценцу 

 Струшнп геће српскпд језика и коижегнпсти и страних језика 

1. Драдана Тимић Симић  VII/1 насуагник српскпд језика и 
коижегнпсуи 

100 35 Да 

2. Јелена Шплић  VII/2 насуагник српскпд 

језика и коижегнпсуи 

100% 18 Да 

3. Марија Илић VII/1 насуагник српскпд 
језика и коижегнпсуи 

100% 14 Да 

4. Милена Спаспгић  VII/1 насуагник српскпд језика и 

коижегнпсуи и драђанскпд 

гаспиуаоа 

40% 7 Не 

5.  Љиљана Ћукпгић  VII/1 насуагник српскпд језика и 
коижегнпсуи 

52% 16 Да 

6 Радица Паглпгић  VII/1 насуагник српскпд језика 
и коижегнпсуи 

25% 20 Да 

7. Ана Бракпгић VII/1 асуагник ендлескпд 
језика 

100% 23 Да 

8. Милена Јанкпгић  VII/1 насуагник ендлескпд 
језика 

100% 28 Да 

9. Ана Симић 
Милпсагљегић 

VII/1 насуагник ендлескпд 
језика 

30% 14 Да 

10. Милена Кујунчић  VII/1 асуагник немашкпд 
језика 

70% 12 Да 

11. Маја Радунпгић 

Маркпгић 

VII/1 насуагник лауинскпд 
језика 

75, 55% 17 Да 

 

Струшнп геће друщтгених наука и физишкпд гаспитаоа 

12.  Дущан Никплић  VII/1 насуагник физишкпд 

гаспиуаоа 

100% 24 Да 

13.  Пеуар Рпдан  VII/1 насуагник физишкпд 

гаспиуаоа 

100% 23 Да 

14.  Јелена Радакпгић  VII/1 насуагник физишкпд 

гаспиуаоа 

22% 23 Да 

15.  Гпрдана Миланпгић VII/1 насуагник психплпдије 53,86% 31 Да 
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16.  Соежана Милпсагљегић VII/1 насуагник спциплпдије, 

усуага и прага драђана 

28% 14 Да 

17.  Игана Шпгић  VII/1 насуагник исуприје 70% 22 Да 

18.  Марија Среуенпгић VII/1 насуагник драђанскпд 

гаспиуаоа, усуага и 
спциплпдије са прагима 
драђана 

100% 18 Да 

19. Маријана Михаилпгић VII/1 насуагник филпзпфије и 

медицинске еуике 

62,71% 12 Да 

20. Екауарина Кудрјагцега 
Милеуић 

VII/1 насуагник ликпгне 

кулууре 

24,28% 13 Не 

21. Ана Суанкпгић 
Пеурпгић  

VII/1 насуагник музишке 
умеунпсуи 

40,71% 23 Да 

22. Маја Маркпгић Гащић VII/1 насуагник герске 

насуаге 

86% 14 Не 

23. Саоа Сагић VII/1 насуагник предузеунищуга и 
драђанскпд аспиуаоа 

45% 2 Не 

24. Марина Шплакпгић VII/1 насуагник предщкплске 
педадпдије и гаспиуаоа и 
неде деце 

8,57% 3 Не 

Струшнп геће прирпдних наука 

25. Гпрдана Кпсуић 
 

VII/1 насуагник мауемауике 100 % 36 Да 

26. Плигера Радигпјегић 

Вељпгић 

VII/1 насуагник мауемауике 100 % 25 Да 

27. Иган Идоауијегић VII/1 насуагник мауемауике 

 

22,66% 14 Да 

28. Споа Ппппгић  VII/1 насуагник рашунарсуга 

и инфпрмауке 

100 % 20 Да 

29. Данијела Маркпгић VII/1 насуагник рашунарсуга 

и инфпрмауке 

29%  5 Не 

30. Смиља Щебек  
 

VII/1 насуагник биплпдије 100 % 29 Да 

31. Дубрагка Никплић  
 

VII/1 насуагник биплпдије 20% 19 Да 

32. Дејана Димиуријегић 

Ћирпгић 

VIII насуагник хемије 100% 23 Да 

33. Снежана Мауић  
 

VII/1 насуагник хемије 40% 16 Да 

34. Мирјана Шаирпгић  
 

VII/1 насуагник физике 100% 37 Да 

35. Споа Зпрклија  
 

VII/1 насуагник физике 20% 21 Да 

36. Сандра Мелпгић  VII/1 насуагник депдрафије 61,85% 19 Да 

37. Ненад Вукпјегић  VII/1 насуагник депдрафије 27% 6 Да 
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Струшнп геће лекара 

38. Мирјана Супјанпгић VII/1 насуагник сурушних 
предмеуа 

100,42% 38 Да 

39. Маркп Ћулибрк  VII/1 насуагник сурушних 
предмеуа 

100% 22 Да 

40. Милпмир Спаспгић  VII/1 насуагник сурушних 
предмеуа 

101,14% 14 Да 

41. Биљана Максимпгић  VII/3 насуагник сурушних 

предмеуа 

101,84% 15 Не 

42. Маријана Билбија  VII/1 насуагник сурушних 

предмеуа 

100 % 19 Да 

43. Марија Щаренац  VII/1 насуагник сурушних предмеуа 100 % 8 Не 

44. Данијела Раденпгић  VII/1 насуагник сурушних 
предмеуа 

21,12% 8 Не 

45. Александра Јпганпгић  VII/1 насуагник сурушних 
предмеуа 

100% 2 Не 

46. Кауарина Видпсагљегић  VII/1 насуагник сурушних 
предмеуа 

28,56% 18 Да 

Струшнп геће фармацеута и лабпраната 

 

47. Бпјан Блидарегић VII/1  насуагник сурушних предмеуа 100% 14 Да 

48. Науаща Вушкпгић  VII/1  насуагник сурушних предмеуа 60,57% 3 Не 

49. Валенуина Јпганпгић 

Суханек  

VI  насуагник сурушних предмеуа 100,12 14 Да 

50. Слагкп Зешегић  VII/1  насуагник сурушних предмеуа 76,3% 6 Не 

51. Игана Миљкпгић VI  насуагник сурушних предмеуа 100 % 3 Не 

52. Снежана Адаупнпгић 
Миланпгић  

VII/1  насуагник сурушних предмеуа 55,85% 5 Не 

53. Биљана Пеурпгић  VII/1 насуагник сурушних предмеуа На 
урудн.бпл

пгаоу 

13 Да 

 

Струшнп геће здрагстгене неде 

 

54. Саоа Враоещегић  VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 31 Да 

55. Верица Јпганпгић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 30 Да 

56. Вукпсага Прпданпгић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 31 Да 

57. Ана Вулпгић  VII/1 насуагник здрагсугене неде  100% 29 Да 

58. Данијела Симић  VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 25 Да 

59. Мирјана Миурпгић  VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 27 Да 

60. Таујана Милууинпгић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 29 Да 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  
 

  32  
 

61. Гпрдана Суеганпгић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 31 Да 

62. Лела Среуенпгић 

Виупщегић  

VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 17 Да 

63. Јасмина Радакпгић  VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 25 Да 

64. Јасмина Никплић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 26 Да 

65. Саоа Милигијегић  VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 22 Да 

66. Науаща Паглпгић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 26 Да 

67. 
Игана Ђпрђегић  VII/1 

VI 
насуагник предузеунищуга и 
здрагсугене неде 

75% 19 Да 

68 Тамара Јанкпгски  VI насуагник здрагсугене неде 100% 18 Да 

69. Вера Пеурпгић VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 18 Да 

70. Марија Ж.Среуенпгић  VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 13 Да 

71. Александра Бищегац  VII/1 насуагник здрагсугене неде 100% 18 Да 

72. Анђелка Леппгић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 2 Не 

73. Марина Пеурпгић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 1 Не 

74. Кауарина Сенић  VI насуагник здрагсугене неде 100% 1 Не 

75. Маркп Ранкпгић VI насуагник здрагсугене неде 25% / Не 
 

Струшнп геће зубара 

76. Дејан Лазпгић  VII/1 насуагник сурушних предмеуа 
зубне уехнике 

100% Не Не 

77. Никпла Пеурпгић  VI насуагник сурушних предмеуа  

зубне уехнике 

100% 21 Да 

78. Даркп Пбрадпгић  VI насуагник сурушних предмеуа 
зубне уехнике 

100% 19 Да 

79. Бпјан Бищегац        V насуагник сурушних предмеуа 
зубне уехнике 

100% 20 Да 

80.  Мерима Щапупгић  VI насуагник сурушних предмеуа 
зубне уехнике 

100% 16 Да 

 

Тренутнп пдсутни 

1.  Биљана Супщић Илић VII/1 Насуагник филпзпфије Мирпгаое 
раднпд 
пднпса 

/ Да 

 
Пбразпгна сурукуура насуагнпд пспбља 

 

дпкупрау 1 1,37% 

мадисурауура 2 2,73% 

гиспка сурушна спрема 61 80,82% 

гища сурушна спрема 15 20,54 % 

V суепен 1 1,37% 
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4.2. Ненасуагнп пспбље 
 

  
Име и презиме 

Суепен 
сурушне 

спреме 

 
Раднп месуп 

Прпценау 
андажпгаоа 

у щкпли 

Гпдине 
суажа 

Ппслпги рукпгпђеоа 

1. Владимир Јакщић  VII/1 дирекупр 100% 16 

2. Снежана Маркпгић 

Бурић 

VII/1 ппмпћник дирекупра за 

дпм 

100% 27 

 
Струшни сарадници/прданизатпри настаге 

1. 

 

Бпјана Сагић 

Бпдданпгић 

VII/1 сурушни сарадник- педадпд/ 

ппмпћник дирекупра 

75%/25% 14 

2.  Игана Ђпрђегић VII/1 ппмпћник дирекупра 25% 19 

3. Јелена Тпдпрпгић  VII/1 прданизаупр насуаге 
гежби 

100% 28 

4. Гпрдана Миланпгић  VII/1 сурушни сарадник- психплпд 50% 31 

5. Икпнија Гплић  VII/1 сурушни сарадник- психплпд 25% 1 

6. Плигера Пргић Ерац VII/1 сурушни сарадник- психплпд у 

дпму ушеника 

50% 15 

7. Таујана Пајић  VII/2 библипуекар 100% 37 

Служба за прагне ппслпге 

1. Мира Милпганпгић  VII/1 секреуар 100% 33 

2. Биљана Видић IV референу- сарадник 100% 21 

Служба за финансијскп- рашунпгпдстгене ппслпге 

1. Тпдпрпгић Снежана VII/1 Финансијскп- рашунпгпдсугени 

рукпгпдилац 

100% 25 

2. Сагић Љиљана 

 

VII/1 диплпмирани екпнпмисуа 100% 15 

3. Суепанпгић Марија IV финансијскп- админисурауигни 
сарадник 

100% 16 

 

Заппслени у дпму ушеника 

1. Нпгакпгић Драдица VII/1 гаспиуаш 100% 27 

2. Вукадинпгић Драдана VII/1 гаспиуаш 100% 31 

3. Јелена Бркпгић  VII/1 гаспиуаш 100% 24 

4. Марина Кауанић  VII/1 гаспиуаш 50% 17 

5. Бранка Дашески  VII/1 гаспиуаш 50% 18 

6. Марина Јанићијегић  VII/1 гаспиуаш 100% 19 

7. Марија Адампгић VII/1 гаспиуаш 100% 4 
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Служба набагки и кпмерцијале 

1. Драдан Јанићијегић IV екпнпм 100% 34 

2. Адам Милигпјегић III мадаципнер 50% 16 

Служба технишкпд и ингестиципнпд пдржагаоа 

1. Урпщ Јанићијегић  IV радник на пдржагаоу 100% 11 

2. Слађан Радпмирпгић  IV радник на пдржагаоу 100% 23 

3. Адам Милигпјегић  V гпђа смене 50% 16 

4.  Вељкп Щебек IV Технишар инфпрмаципнпд и 

уехнишкпд пдржагаоа 

50% 1 

Ппслпги ппдрщке 

1. Жељка Јанићијегић  IV коижоишар 100% 22 

2. Милијана Супјанпгић  II гещерка 100% 3 

Хидијенишари/ спремашице 

1. Биљана Сагић  I спремашица 100% 21 

2. Плигера Срећкпгић I спремашица 100% 24 

3. Слађана Такпг  I спремашица 100% 21 

4. Драдана Дамјанпгић I хидијенишар 100% 23 

5. Весна Арспг  I спремашица 100% 17 

6. Слађана Жигкпгић  I спремашица 100% 13 

7. Гприца Белпица  I спремашица 100% 10 

8. Снежана Рисуић  I спремашица 100% 11 

9. Марија Суефанпгић  I спремашица 100% 7 

10. Слагица Алексић  I спремашица 100% 15 

11. Рада Красић I спремашица 100% 7 

12. Снежана Сагић  I хидијенишар 100% 19 

13. Слађана Раденкпгић  I хидијенишар 100% 17 

14. Гпрдана Паглпгић I хидијенишар 50% 9 

15. Милпсаг Ђпрђегић  I хидијенишар 100% 27 

16. Игица Лукић  I хидијенишар 100% 11 

                                   Служба услужне делатнпсти 

1. Биљана Васпгић V щеф кухиое 100% 14 

2. Весна Пеурпгић V кугарица 100% 33 

3. Кауарина Пащић V кугарица 100% 22 

4. Љиљана Дрманић V кугарица 100% 11 
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Пбразпгна сурукуура ненасуагнпд пспбља 

 

мадисурауура 1 2,17 % 

гиспка сурушна спрема 16 34,78% 

V суепен 5 10,87 

средоа сурушна спрема 6 13,04 

III суепен 1 2,17 % 

II суепен 4 8,69 

I суепен 13 28,26 

 

4. 3. Сурушнп усагрщагаое насуагника  
 
Насуагници имају пбагезу да се сурушнп усагрщагају кпнуинуиранп, упкпм щкплске дпдине. Сгаки 

насуагник има лишни план сурушнпд усагрщагаоа унууар усуанпге на пснпгу кпда Сурушнп геће 

праги план 44 са садржајима кпји мпду биуи занимљиги и дпсуупни насуагницима из друдих 

сурушних гећа. 

На пснпгу резулуауа упиуника за самппрпцену кпмпеуенција у раду и сампегалуације, сгаки 

насуагник ради план прпфесипналнпд разгпја за наредну щкплску дпдину у кпји унпси кпмпеуенције 

кпје жели да разгија упкпм щкплске дпдине. Сурушна гећа пбједиоују жеље насуагника и предлажу 

пп ури акредиупгана семинара кпја би желели да ппхађају упкпм щкплске 2022/2023. дпдине из 

акууелнпд Кауалпда прпдрама сурушнпд усагрщагаоа и предлажу их Тиму за прпфесипнални разгпј. 

Тим бира ури семинара на пснпгу дласаоа насуагника и прпслеђује их ЦСУ Крадујегац, кпји ће их 

реализпгауи у складу са мпдућнпсуима у нащпј щкпли. 

 
Предлпд жељених семинара Сурушних гећа: 

 
 

 
Сурушнп геће 
Тим 

Кауалпщки 
брпј 

Назиг семинара К П 

1. 
Српски језик и 
коижегнпсу и 
сурани језици 

163 
Щкпла пугпрена рпдиуељима 2 – 
ефикаснпм кпмуникацијпм са 
рпдиуељима дп бпље сарадое 

4 4 

629 
Ефикасан рад щкплских уимпга усмерен 
на унапређигаое кгалиуеуа пбразпгнп – 
гаспиунпд рада усуанпге 

4 1 

146 
       

Сагладагаое неких гещуина у релацији 
насуагник – ушеник – рпдиуељ унууар 
усуанпга 

4 4 

2 

 
Прирпдне 
науке 
 
 
 

513 
Пуу дп успеха на Гепдрафскпј плимпијади 
 

2 3 

416 Важнпсу криуеријума и 
самппрпцеоигаоа за прпцес ушеоа 

2 3 

345 Држагни семинар Друщуга мауемауишара 
Србије 

1 3 

541 Ппдсуицаое функципналне писменпсуи 
применпм разгијајућих мпдела насуаге 

2 3 

156 Упрагљаое уимпгима 
 
 

4 3 
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3. 

Друщугене 
науке и 
физишкп 
гаспиуаое 

440 
СТЕМ акуигнпсуи и изазпги 
 

2 1 

617 
Сисуем за упрагљаое ушеоем - Мудл кап 
ппдрщка насуаги 

2 1 

53 
Међупредмеуним кпмпеуенцијама дп 
функципналнпд знаоа 

2 3 

4.  Лекари 

10 

Нпге улпде насуагника у щкпли кпја уши – 

међунарпдни суандарди и наципнални 

пкгири 
2 3 

153 
Унапређеое сарадое са рпдиуељима – 
рпдиуељ кап парунер и ресурс у 
пбразпгнп-гаспиунпм прпцесу 

4 4 

1541 
Ппдсуицаое функципналне писменпсуи 

применпм разгпјних мпдула насуаге 2 2 

5. 

Фармацеууи и 
лабпрануи 
 
 
 
 

233 
Впдиш за упрагљаое суреспм и 
недауигним емпцијама кпд прпсгеуних 
радника 

1 4 

173 
Прданизација и реализација кућне насуаге 
за ушенике са здрагсугеним прпблемима 

2 3 

        13 Безбеднпсу деце на инуернеуу у сарадои 
са рпдиуељима 

3 4 

106 Ефикасним реадпгаоем дп усщещнијед 
рещагаоа и прегазилажеоа кризних 
сиууација 

4 4 

6. 
Здрагсугена 
неда 

173 
Прданизација и реализација кућне насуаге 
за ушенике са здрагсугеним прпблемима 

2 3 

238 
Здраги суилпги жигпуа у функцији бпљих 
резулуауа рада ушеника 

2 4 

433  Дпбра припрема за шас, успещан шас 2 1 

7. 

 
 
Зубна уехника 
 
 
 
 
 
 

399 
Планираое сурушнпд 
усагрщагаоазаппслених у пснпгним и 
средоим щкплама 

1 3 

10 

Нпге улпде насуагника у щкпли кпја уши- 
међунарпдни суандарди и наципнали 
пкгири 

2 3 

128 Ненасилнп алуернауигнп рещагаое 
кпнфликуних сиууација или разгпј 
гещуина кпмуникацијеи предпгараоа 

4 4 

8. 

 
Тим за защуиуу 
пд насиља 
 
 
 
 

1285 Трдпгина људима ( децпм) – прегенција и 
едукација 

  

31 Какп ппмпћи ушеницима са прпблемима у 
ппнащаоу 

3 4 

25 Еуикеуираое кап пблик дискриминација у 
ушипници  

3 4 

9. Васпиуаши 
757 Унапређигаое кпмпеуенција за 

прпфесипнални присууп пракси у 
дпмпгима ушеника 

13, 23 3 
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169 Са адплесценупм крпз кризу 3  4 

 
 

199 

Усгајаое гещуина медијације у циљу 
пснажигаоа ушеника за спрешагаое и 
рещагаое сукпба, крпз гаспиуни рад 
гаспиуаша, насуагника и сурушних 
сарадника 

4 5 

 

 
5. Прданизација пбразпгнп- гаспиунпд рада щкпле 
 

5.1. Календар и риуам рада  
 
На пснпгу шлана 28. суаг 6. Закпна п пснпгама сисуема пбразпгаоа и гаспиуаоа („Службени 

дласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закпн и 10/19), минисуар прпсгеуе, науке и уехнплпщкпд разгпја 

дпнеп је Прагилник п календару пбразпгнп- гаспиунпд рада средоих щкпла за щкплску 

2021/2022. дпдину. 

Kалендар акуигнпсуи щкпле за щкплску 2021/2022. дпдину: 

Пбагезне пблике пбразпгнп-гаспиунпд рада из шлана 1. пгпд прагилника средое щкпле псугарују 

на дпдищоем нигпу: 

у сурушнпј щкпли: 

– у I и II разреду урпдпдищоед и I, II и III разреду шеугпрпдпдищоед пбразпгаоа у 37 пеупднегних 
насуагних седмица, пднпснп 185 насуагних дана; 

– у III разреду урпдпдищоед и IV разреду шеугпрпдпдищоед пбразпгаоа у 34 пеупднегних 
насуагних седмица, пднпснп 170 насуагних дана. 

У слушају када збпд удрпженпсуи безбеднпсуи и здрагља ушеника и заппслених није мпдуће да 
сурушне щкпле псугаре пбагезне пблике пбразпгнп-гаспиунпд рада у пунпм брпју насуагних 
седмица и насуагних дана на дпдищоем нигпу, мпдуће је пдсуупаое у брпју дп 5% пд уугрђенпд 
брпја пеупднегних насуагних седмица, пднпснп насуагних дана. 

У пкгиру 37, пднпснп 34 пеупднегних насуагних седмица, сурушна щкпла је у пбагези да 
дпдищоим планпм рада рагнпмернп расппреди дане у седмици, изузег у слушају када збпд 
удрпженпсуи безбеднпсуи и здрагља ушеника и заппслених није мпдуће да дани у седмици, кпји су 
уугрђени дпдищоим планпм рада, буду рагнпмернп расппређени. 

 

Редни 
брпј 

АКТИВНПСТ ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 

1. 
I пплудпдищуе Пд 1. сепуембра 2022. дпдине 

дп 30. децембра 2022. 
дпдине. 

 
2. 

 
 
II пплудпдищуа 

I, II и III разред Пд 16. јануара 2023. дпдине 
дп 20. јуна 2023. дпдине. 

III разред урпдпдищоед и 
IV разред 
шеугпрпдпдищоед 
пбразпгаоа  

Пд 16. јануара 2023. дпдине 

дп 30. маја 2023. дпдине.  
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3. Р
А

С
П

У
С

Т 

  Зимски Пд  2. јануара 2023. дпдине- 13. јануара 2023. дпдине. 

  Прплећни 
Пд 10. априла 2023. дпдине 
дп 18. априла 2023. дпдине. 

   
  Леуои 

I, II и III разред 
21. јуна 2023. дпдине- 31. 
агдусуа 2023. дпдине. 

IV разред и III разред 
урпдпдищоед пбразпгаоа  

Пп загрщеуку мауурскпд/ 
загрщнпд испиуа- 31. агдусуа 
2023. дпдине. 

4. 
Ппдела ђашких коижица за успех у пргпм 
пплудпдищуу 

Прга недеља друдпд 
пплудпдищуа 

5. Ппдела сгедпшансуага ушеницима IV разреда 1. јун 2023. дпдине 

6. 
Ппдела диплпма, специјалних диплпма и 
надрада 

12-16. јун 2023. 

7. 
Ппдела  сгедпшансуага  ушеницима I, II и III 
разреда 

28.јуна 2023. дпдине 

 
 

8. 

 
 
 
 
 
 
Седнице пдељеоских 
гећа 

I класиф.перипд 
ппследоа недеља пкупбра 
2022. 

II класиф.перипд 
ппследоа недеља децембра 
2022. 

 

 
III класиф.перипд 

прга недеља априла 2023. 
дпдине за I, II и III разред, а за 
IV разред- ппследоа недеља 
маруа 2023. 

 
IV класиф.перипд 

IV разред- 1. јун  2023. дпдине 

I, II и III разред-  22. јуна  2023. 
дпдине 

9. Седнице Насуагнишкпд гећа Једнпм месешнп 

10. Седнице Педадпщкпд кпледијума Једнпм месешнп 

 
 

11. 

 
 
Мауурски испиуи 

Пријага за ппладаое мауурских испиуа                       
1- 2. 6. 2023. дпдине. 
Мауурски испиу - 3. 6. -  9. 6. 2023. дпдине. 
Агдусупгски/ јануарски рпк- ппследоа недеља 
агдусуа/јануара 

12. Мауурскп геше Прга недеља јуна 2023. дпд. 

 
13. 

Усклађигаое радних 
дана за щкплску 
2022/23. дпдину 

У шеугруак, 26. јануара 2023. дпдине, насуага се 
у сгим щкплама изгпди према расппреду 
шаспга пд пеука. 
У ппнедељак, 21. фебруара радиће се пп 
расппреду пд пеука. 

 

У щкпли се празнују држагни и герски празници, у складу са Закпнпм п држагним и друдим 
празницима у Републици Србији („Службени дласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). 

 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  
 

  39  
 

У щкпли се празнују и: 

1) 21. пкупбар 2022. дпдине, кап Дан сећаоа на српске жруге у Друдпм сгеускпм рауу; 

2) 27. јануар 2023. дпдине, Сгеуи Сага – Дан духпгнпсуи, щкплска слага; 

3) 22. април 2023. дпдине, кап Дан сећаоа на жруге хплпкаусуа, денпцида и друдих жруага 
фащизма у Друдпм сгеускпм рауу; 

4) 9. мај 2023. дпдине, кап Дан ппбеде; 

5) 28. јун 2023. дпдине, Видпгдан – сппмен на Кпспгску биуку. 

Сгеуи Сага и Видпгдан се празнују раднп, без пдржагаоа насуаге, а Дан сећаоа на српске жруге у 
Друдпм сгеускпм рауу, Дан сећаоа на жруге хплпкаусуа, денпцида и друдих жруага фащизма у 
Друдпм сгеускпм рауу и Дан ппбеде су насуагни дани, изузег кад падају у дане када щкпла и 
инаше не ради. 

У щкпли се пбележагају и: 

1) 8. нпгембар 2022. дпдине, кап Дан прпсгеуних радника; 

2) 21. фебруар 2023. дпдине, кап Међунарпдни дан мауероед језика; 

3) 10. април 2023. дпдине, кап дан сећаоа на Дпсиуеја Пбрадпгића, геликпд српскпд прпсгеуиуеља 
и пргпд српскпд минисура прпсгеуе. 

Ушеници и заппслени у щкпли имају прагп да не ппхађају насуагу, пднпснп да не раде у дане 
следећих герских празника, и уп: 

1) прагпслагци – на прги дан крсне слаге; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. дпдине, на прги дан Рамазанскпд бајрама и 
28. јуна 2023. дпдине, на прги дан Курбанскпд бајрама; 

3) припадници јегрејске заједнице – 5. пкупбра 2022. дпдине, на прги дан Јпм Кипура; 

4) припадници герских заједница кпје пбележагају герске празнике пп дредпријанскпм календару 
– 25. децембра 2022. дпдине, на прги дан Бпжића; 

5) припадници герских заједница кпје пбележагају герске празнике пп јулијанскпм календару – 7. 
јануара 2023. дпдине, на прги дан Бпжића; 

6) припадници герских заједница кпје пбележагају дане гаскрщоих празника пп дредпријанскпм 
и јулијанскпм календару – ппшег пд Великпд пеука, закљушнп са друдим данпм Васкрса (кауплици – 
пд 7. дп 10. априла 2023. дпдине; прагпслагци пд 14. дп 17. априла 2023. дпдине). 

Щкпла ће празнпгауи сгпј Дан, 19. мај 2023. дпдине. У међусмени пгпд насуагнпд дана биће 
прданизпгана придпдна сгешанпсу.  
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5.2. Расппред пбагеза насуагника и сурушних сарадника- сурукуура у пкгиру 40 шаспгне радне недеље 
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1. 

Драдана Тимић Симић 20 2 1 1Д 1  1 10   1 1,5 1  0.5 СА   40 

 
2. 

Јелена Шплић 18 2 1 1Л 1  1 10   1  1  2 ГП  2ЩСТ 40 

3. Марија Илић 20 2 1  1 2 1 10 1 1   1     40 

 
4. 

Милена Спаспгић 9    0,5   4   1  1  0.5 ЛС   16 

 
5. 

Ћукпгић Љиљана 11 2 1     5   1  1     21 

 
6. 

Паглпгић Радица 5 2      2   1  0,5     10 

 
7. 

Милена Јанкпгић 20 1 1  1  1 10   1 2 1  0.5 АРП  
1 з.НВ 

0,5 
40 

 
8. Ана Бракпгић 20 1 1  1 2  10 1  1 1,5 1  0.5 ЛС   40 

 
9. 

Маја Радунпгић 
Маркпгић 

14 1 1   2  7 1  1 1 1 1 СА    30 

 
 10. 

Милена Кујунчић 13 1 1  1   6   1 2 1  0,5 МПК  1,5 28 

11. Дущан Никплић 20  1 1С 1 1  10 1  1 2 1  0.5 ЩС  0.5 40 

 
 12. 

Пеуар Рпдан 22  1  1   10   1 2 1  1ЩС  1 40 

 13. Радакпгић Јелена 4       2   1 0,5 0,5     8 
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Тимпги/акуиги 

14. 
 
Гпрдана Миланпгић 

11   1ПС 1   5   1  1 1 ГП    21 

 
15. 

 
Игана Шпгић 
 

16  1  1   8   1 2 1  0.5 МПК  0,5 31 

 
16. 

Ана Суанкпгић 
Пеурпгић 

10       5   1  0,5     16 

 
17. 

 
Марина Шплакпгић 

2       1   0.5  0.5     4 

 
18. 

Екауарина Кудрјагцега 
Милеуић 

6       3   1  0.5     10 

 
19. 

 
Маријана Михајлпгић 

14  1  1   7   1  1  0.5 СА   25 

 
20. 

 
Марија Среуенпгић 

22    1 2  10 1 1 1  1  0.5 КВиС  
0.5зап. 

ПК 
40 

 
21. 

 
Маја Маркпгић Гащић 

15    1   7   1 1,5 1 1УП 0.5 НЗЗ   28 

 
22. 

 
Соежана Милпсагљегић 

6       3   1  0,5  0.5 СА   11 

 
23.  Саоа Сагић 

10    0,5   5   1  1  0,5 ПР   18 

 
24. 

 
Гпрдана Кпсуић 

19 2 1  1   10   1 2 1 1МПК   2 40 

 
25. 

Плигера Радигпјегић 
Вељпгић 

20 2 1  1   10   1 2 1  0,5 АРП  1,5 40 
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Тимпги/акуиги 

26.  
Споа Ппппгић 

22  1  1   10  1 1  1   1 2ЩСТ 40 

27. 
 
Мирјана Шаирпгић 

22  1  1   10   1 2 1  0,5 МПК  1,5 40 

28. Дејана 
Димиуријегић Ћирпгић 

21  1  1 2  10 1  1 0,5 
ПМФ 

1  0.5 АРП  1М 40 

 
29. 

 
Смиља Щебек 

20  1 1Е 1 2  10 1  1 1,5 1  0.5 СА   40 

 
30. 

 
Снежана Мауић 

8  1     4   1 1 1     16 

 
31. 

 
Сандра Мелпгић 

13  1  1   6   1 0,5 1  0,5 АРП  1 25 

32. 
 
Дубрагка Никплић 

5       2   0,5  0,5     8 

 
33. 

 
Споа Зпрклија 

6  1  0,5   3   1  0.5     12 

 
34. Ненад Вукпјегић 

6    0,5   3   1  0,5     11 

 
35. Иган Идоауијегић 

6    0,5   3   1  0,5     11 

36. 
Данијела Маркпгић 

6  1     3   1  0,5    0,5ГП 12 

 
37. 

 
Мирјана Супјанпгић 

21  1  1  1 10   1 2 1  0,5 КУЛ  1,5 40 

38.  
Биљана Максимпгић 

22  1  1 2  10 1  1 0,5 1  0,5ИНК   40 
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39.  
Маријана Билбија 

22  1  1 2  10 1  1  1  0,5 СА 1  40 

 
40. 

 
Маркп Ћулибрк 

23  1  1 1  10 1  1 0,5 1  0,5 МПК   40 

 
41. 

 

 Милпмир Спаспгић 
21  1  1 2  10 1  1 1,5 1  0,5 АРП   40 

42. 
 
 Марија Щаренац 

25  1  1   10  1 1  1  0.5 НЗЗ   40 

 
43. Кауарина Видпсагљегић 

7       3   1  0,5     11 

 
44. Данијела Раденпгић 

6       3   1  0,5  0,5 СА   11 

 
45.  Александра Јпганпгић 

24  1 1ПП 1   10   1 0,5 1  0,5АРП   40 

 
46. 

 
 Бпјан Блидарегић 

22  1  1 2  10 1  1 1ПМФ 1  0.5 КВиС 1  40 

47. 
 

 Слагкп Зешегић 
17  1  1   8   1 0,5 1  0,5АЩП   30 

 
48. 

 
Игана Миљкпгић 

21  1  1   10   1 2 1  0,5 СА  2 40 

 
49. 

Валенуина Јпганпгић 
Суханек 

24  1   2  10 1  1  1  0,5 СА 1  40 

 
50. 

 
Науаща Вушкпгић 

13  1  1   7   1  1  0,5 СА   24 

 
51. 

Снежана Адаупнпгић 
Миланпгић 

12  1  1   6   1  1  0,5   22 
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52. 

 
Никпла Пеурпгић 

23  1  1   10   1 2 1  0,5 КУЛ  0,5 40 

 
53. Даркп Пбрадпгић 

23  1  1   10   1 2 1  0,5 КУЛ  0,5 40 

 
54. 

 
Бпјан Бищегац 

24  1   2  10 1  1  1  0.5 КВиС   40 

55. 
 
Дејан Лазпгић 

23  1  1   10   1 1,5 1  0.5 ЛС  1 40 

 
56. 

 
Мерима Щапупгић 

23  1   2  10 1 1 1  1  0,5 СА   40 

 
57. 

 

Таујана Милууинпгић 
22  1  0,5 2  10 1 1 1  1  0,5ПР   40 

 
58. 

 

Гпрдана Суеганпгић 
21  1  1  1 10   1 1 1  1 ПР 1 1 40 

 
59. 

 

Саоа Враоещегић 
25  1  1   10   1  1 1 ИНК    40 

 
60. 

 

Вукпсага Прпданпгић 
23  1  1  1 10   1  1 1КВиС  1  40 

 
61. 

 

Ана Вулпгић 
24  1  1   10   1 1 1 1 КУЛ    40 

62. 
 

Верица Јпганпгић 
21  1  1 1  10 1  1 1 1  0,5ИНК 1 0,5 Л.СА 40 

 
63. 

 

Мирјана Миурпгић 
22  1 1Ф 1   10   1 1 1  0,5 СА  1,5 40 

 
64. 

Лела Виупщегић 

Среуенпгић 
22  1 1ЗВ 1  1 10   1 1 1  0,5 КУЛ  0,5 40 
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Рукп. 

уимпм 

 
 

Тимпги/акуиги 

 
65. 

 

Науаща Паглпгић  
24  1   1 1 10 1  1  1  0,5 СА   40 

 
66. 

 

Саоа Милигпјегић 
24  1  1   10   1 1 1  0,5 СА  0,5 40 

 
67. 

 

Јасмина Никплић 
24  1   2  10 1  1  1  0,5 АЩП   40 

 
68. 

 

Данијела Симић 
23  1 1ЗВ 1   10   1 1 1 1 НЗЗ    40 

 
69. 

Јасмина Радакпгић 24  1   2  10 1  1  1     40 

 
70. 

Тамара Јанкпгски 24  1   2  10 1  1  1  0,5КВиС   40 

 
71. 

Игана Ђпрђегић 16  1   1  8 1  1  1  
0,5 АРП 
0,5 КВР 

  30 

72. Вера Пеурпгић 24  1   2  10 1  1  1  0,5 П   40 

73. Марија Ж.Среуенпгић 24  1   2  10 1  1  1  0,5 ИНК   40 

74. Александра Бищегац 23  1 1ЗВ 1   10   1 1 1  0,5АЩП  0,5 40 

75. Анђелка Леппгић 25  1 1ЦК 0,5   10   1  1  0.5 ЛС   40 

76. Марина Пеурпгић 23  1 1ПП 1   10   1 0,5 1  0,5 КУЛ   40 
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Рукп. 
уимпм 

Тимпги/акуиги 

77. Кауарина Сенић 23  1 1ЦК 1   10   1 0,5 1  0,5 СА  1 40 

78. Ана Симић 
Милпсагљегић 

6  1     3   1  1     12 

 
 
 
 
Пбјащоеое: 
 
Шкплски тимпги/ Актиги- скраћенице у уабели: СА- Тим за сампгреднпгаое; КВР- Тим за унапређеое кгалиуеуа и разгпј усуанпге; МПК- Тим за међупредмеуне 
кпмпеуенције; НЗЗ- Тим за защуиуу ушеника пд насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа; ИНК- Тим за инклузију; ПР- Тим за прпфесипнални разгпј; КВиС- Тим за 
каријернп гпђеое и сагеупгаое; ГП- Тим за израду и реализацију Гпдищоед плана щкпле; ПРП- Тим за прпјекуе; ЛС- Тим за сарадоу са лпкалнпм сампупрагпм; 
КУЛ- Тим за кулуурне акуигбнпсуи; ШС- Тим за щкплски сппру; АРП - Акуиг за разгпјнп планираое; ШРП- Акуиг за разгпј щкплскпд прпдрама. Насуагник кпји 
кппрдинира радпм уима/акуига дпбија 1 сау, шлансугп у уиму  0,5.  
 
Пстале актигнпсти у пбразпгнп-гаспиунпм раду пп налпду дирекупра: дежурсугп на мауурскпм испиуу, дежурсугп на щкплским уакмишеоима, андажпгаое при 
реализацији разлишиуих кулуурних, сппруских и друдих манифесуација у щкпли, щкплске слаге, Дана щкпле, М- менупрски рад са насуагницима, ппслпги гезани 
за презенуацију щкпле (щкплски сају- ЩСТ, дпдищои изгещуај- леуппис, сајам, пугпрена грауа, медији...), гпђеое елекурпнскпд днегника, записника са седница 
Насуагнишкпд гећа и Педадпщкпд кпледијума, менупрски рад, пппис и друде акуигнпсуи. 
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5.3. Пдељеоскп суарещинсугп 
 

Пбразпгни прпфил 
Индекс 

пдељеоа 
Име и презиме ПС 

медицинска сесура- уехнишар I/1 Јасмина Никплић 

медицинска сесура- уехнишар I/2 Ана Бракпгић 

педијауријска сесура- уехнишар I/3 Смиља Щебек 
зубни уехнишар I/4 Марија Среуенпгић 

фармацеууски уехнишар I/5 Дејана Димиуријегић Ћирпгић 

Гинекплпщкп- акущерска сесура I/6 Маркп Ћулибрк 

здрагсугени недпгауељ I/7 Јасмина Радакпгић 

медицинска сесура- уехнишар II/1 Марија Илић 

медицинска сесура- уехнишар II/2 Маја Радунпгић Маркпгић 

педијауријска сесура- уехнишар II/3 Науаща Паглпгић 

фармацеууски уехнишар II/4 Бпјан Блидарегић 

лабпраупријски уехнишар II/5 Ваоа Јпганпгић Суханек 

здрагсугени недпгауељ II/6 Марија Среуенпгић 

медицинска сесура- уехнишар III/1 Таујана Милууинпгић 

медицинска сесура- уехнишар III/2 Маријана Билбија 

педијауријска сесура- уехнишар III/3 Верица Јпганпгић 

зубни уехнишар III /4 Мерима Щапупгић 

лабпраупријски уехнишар III /5 Милпмир Спаспгић 

здрагсугени недпгауељ III /6 Тамара Јанкпгски 
медицинска сесура- уехнишар IV/1 Биљана Максимигић 

медицинска сесура- уехнишар  IV /2 Вера Пеурпгић 

педијауријска сесура- уехнишар  IV /3 Игана Ђпрђегић 

зубни уехнишар  IV /4 Бпјан Бищегац 

медицинска сесура- гаспиуаш    IV /5 Дущан Никплић 

 

5.4. Прданизација раднпд дана 
5.4.1. Расппред смена и згпоеоа  
 
Пбразпгнп-гаспиуни рад щкпла прданизује у дге смене у пеупднегнпј раднпј недељи. Смене се не меоају 
упкпм щкплске дпдине, јер се гежбе из сурушних предмеуа пдгијају у преппднегнпј смени КЦ у редпгним 
пкплнпсуима. У пргпј смени, кпја ппшиое са радпм у 7.30 прданизује се насуага за прги и друди разред, а у 
друдпј смени кпја ппшиое у 14.30 шаспга, прданизује се рад за урећи и шеугруи разред. 

 
 ПРЕ ППДНЕ ППППДНЕ 

ЧАС ВРЕМЕ ПДМПР   ЧАС ВРЕМЕ ПДМПР 

1. 7.30- 8.15 5 мин.    0.        13.30- 14.15     15 мин. 

2. 8.20- 9.05 15 мин.    1. 14.30- 15.15   5 мин. 

3. 9.20- 10.05 5 мин.    2. 15.20- 16.05    15 мин. 

4. 10.10- 10.55 5 мин.    3. 16.20- 17.05  5 мин. 

5. 11.00- 11-45 5 мин.    4. 17.10- 17.55  5 мин. 

6. 11.50- 12.35 5 мин.    5. 18.00- 18.45  5 мин. 
7. 12.40- 13.25 5 мин.    6. 18.50- 19.35  

8. 13.30- 14.15     
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5.4.2. Раднп греме ненасуагнпд пспбља 
 
Раднп греме ненасуагнпд пспбља је пд 7.00- 15.00. 
Раднп греме хидијенишара се пдгија у дге смене, прга пд 7.00- 14.00, друда смена пд 13.30- 20.30 
 

5.4.3.Раднп греме сурушних сарадника и дирекупра 

 

Раднп греме сурушних сарадника 

 Ппнедељак Уупрак Среда Шеугруак Пеуак 

ДИРЕКТПР 
 

7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 

Пријем 
суранака 

 10.00 – 11.00  14.00 – 15.00  

ПЕДАГПГ 8.00- 14.00 8.00- 14.00 8.00- 14.00 8.00- 14.00 8.00- 14.00 

Пријем 
суранака 11.30- 13.30 11.30- 13.30 11.30- 13.30 11.30- 13.30 11.30- 13.30 

ПСИХПЛПГ 
13.00- 16.00 11.45 -13.45 11.30- 15.30  8.00- 14.00 

Пријем 
суранака   14.00-15.00  12.00-14.00 

ПСИХПЛПГ 
 8.00- 12.00  8.00- 12.00  

Пријем 
суранака  11.30-12.00  11.30-12.00  

                                                       Раднп греме библиптеке 

Ппнедељак- пеуак 8.30- 16.30 
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5.4.4. Расппред  дежурсуга насуагника                                                                        Прга смена 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДНИ ДАН 
ПРИЗЕМЉЕ СПРАТ Щкплскп дгприщуе 

Насуагник Време Насуагник Време Насуагник Време 

 
ППНЕДЕЉАК 

 

 
Пеуар Рпдан 

1-5 Драдана Тимић Симић 1-4  
Даркп 

Пбрадпгић 
2-3 

Снежана Мауић 5-7 Маја Радунпгић 4-7 

УТПРАК 

Маркп Ћулибрк 1-3 Јелена Радакпгић 1-2 
Плигера 

Радигпјегић 
Вељпгић 

2-3 Милпмир Спаспгић 3-6 Никплић Дущан 
2-6 

 

Маја Гащић 6-8 Милена Кујунчић 6-8 

СРЕДА 
 
 

Пеуар Рпдан 1-3 Мирјана Супјанпгић 1-2 

Смиља Щебек 2-3 
Мирјана Шаирпгић 3-5 

Игана Шпгић 2-6 
Маја Гащић 

 
 

5-8 
Драдана Тимић Симић 6-7 

ШЕТВРТАК 

Смиља Щебек 1-2 Маркп Ћулибрк 1-3 

Никпла 
Пеурпгић 

2-3 

Плигера Радигпјегић 
Вељпгић 

2-4 Ана Бракпгић 3-6 

Биљана Максимпгић 4-6 Милена Кујунчић 
 

6-8 
Мирјана Супјанпгић 6-7 

ПЕТАК 

Плигера Радигпјегић 
Вељпгић 

1-2 
Драдана Тимић Симић 1-3 

Маја Радунпгић 2-3 
Пеуар Рпдан 2-4 

Игана Шпгић 
 

4-5 
Сандра Мелпгић 3-7 

Снежана Мауић 
 

5-7 
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Друда смена 

 

 
РАДНИ ДАН 

ПРИЗЕМЉЕ СПРАТ Щкплскп дгприщуе 

Насуагник Време Насуагник Време Насуагник Време 

 
ППНЕДЕЉАК 

 

Дущан Никплић 0-5 

Плигера Радигпјегић 
Вељпгић 

0-1 
 

Слагкп Зешегић 
 

2-3 
 Данијела Раденкпгић 1-4 

Марија Среуенпгић 5-6 
Марија Илић 4-5 

УТПРАК 

Милена Кујунчић 0-1 
 

Маријана Михаилпгић 
 
 

0-5 
Мирјана 

Шаирпгић 
2-3 

 

Гпрдана Кпсуић 1-2 

Мирјана Супјанпгић 2-4 

Марија Щаренац 4-6 

СРЕДА 

Милена Јанкпгић 0-4 
Милпмир Спаспгић 0-1 

Милпмир 
Спаспгић 

2-3 
Маријана Михаилпгић 2-5 

Маркп Ћулибрк 4-5 
Милена Спаспгић 5-6 

Маријана Михаилпгић 5-6 

ШЕТВРТАК 
 
 

Марија Щаренац 
 

1-2 Драдана Тимић Симић 1-2 

Маркп Ћулибрк 2-3 
Дејан Лазпгић 

 
2-6 

Александра Јпганпгић 2-4 

Маја Гащић Маркпгић 4-6 

ПЕТАК 

 
Ана Бракпгић 

0-4 Марија Илић 0-1 
Милена 

Јанкпгић 
2-3 

 
Дущан Никплић 

4-5 Маркп Ћулибрк 1-4 
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5.4.5. Расппред шаспга редпгне насуаге, блпк насуаге и насуаге гежби  
 
Расппред шаспга редпгне насуаге, блпк насуаге и шаспга пракуишне насуаге налази се у Прилпду 2. 
Насуага гежби прданизује се у загиснпсуи пд пбразпгнпд прпфила у насуагним базама у щкпли и ган 
ое. Расппред је урађен пре ппшеука насуагне щкплске дпдине и усгпјен на седници Насуагнишкпд 
гећа 31. 8. 2022. дпд. 
Измене расппреда су мпдуће и у упку щкплске дпдине у циљу ппбпљщаоа ефикаснпсуи насуаге и ппуреба 
ушеника. 
 
Расппред се налази у прилпду Гпдищоед плана. 
 
5.4.6. Календар писмених задауака 2022/23. 

Прги, друди, урећи разред 

 
 

Предмеу/месец 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 

Српски језик и 
коижегнпсу  7  16   26  34  

Сурани језик   13      35  

Лауински језик    15      38 

Мауемауика  9  17   28  36  

 
Шеугруи разред 

 

Предмеу/месец IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик и 
коижегнпсу 

 7  16   26  34  

Сурани језик   13      35  

Мауемауика  9  17   27  33  

 
Расппред шаспга дппунске и дпдауне насуаге 
Расппред  ће биуи урађен у сепуембру и налазиће се у Анексу Гпдищоед плана. 
 
5.4.8. Расппред шаспга ганнасуагних акуигнпсуи 
 
Расппред ће биуи накнаднп урађен. Ппщупгаће се инуереспгаоа ушеника и услпги прданизације рада 
щкпле и налазиће се у Анексу Гпдищоед плана. 
 
5.4.9. Календар щкплских уакмишеоа 
 
Такмишеоа ушеника прданизпгаће се према календару Минисуарсуга прпсгеуе и сппруа РС, кап и 
Удружеоа медицинских щкпла /за уакмишеоа кпја прданизује Удружеое/. Налазиће се у Анексу 
Гпдищоед плана. 
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6. Учбеници 
 

Списак учбеника кпји је предлпжен пд суране предмеуних насуагника усгпјен је на седници 
Насуагнишкпд гећа пдржанпј 31. 8. 2022. дпд. 

 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ И СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

Предмеу Ауупр и назиг учбеника 
Издагаш и 

дпдина издаоа 

 
 
 
 
 
 

 
Српски језик и 
коижегнпсу 

Мипдрад Паглпгић, Зпна Мркаљ, Читанка, Српски 
језик и коижевнпст, учбенишки кпмплет за I разред 
гимназија 

Клеу, 2019. 

Весна Лпмпар, Граматика, Српски језик и кеижевнпст, 
учбенишки кпмплет за I разред гимназија и струшних 
щкпла 

Клеу, 2019. 

Зпна Мркаљ, Мипдрад Паглпгић, Читанка, Српски 
језик и коижевнпст, учбенишки кпмплет за II разред 
гимназија 

Клеу, 2020. 

Весна Лпмпар, Александра Ануић, Граматика, Српски 
језик и коижевнпст, учбенишки кпмплет за II разред 
гимназија 

Клеу, 2020. 

Мипдрад Паглпгић, Читанка за III разред гимназија и 
струшних щкпла 

Клеу, 2015. 

Весна Лпмпар, Александра Ануић, Граматика за III 
разред гимназија и струшних щкпла 

Клеу, 2015. 

Љиљана Бајић, Мипдрад Паглпгић, Зпна Мркаљ, 
Читанка за IV разред гимназија и струшних щкпла 

Клеу, 2016. 

Весна Лпмпар, Александра Ануић, Граматика IV разред 
гимназија и струшних щкпла 

 

 
 

Ендлески језик 

Кауарина Кпгашегић, Гпрдана Маркпгић, Improving 
English 1 

Загпд за 
учбенике, 2019. 

Кауарина Кпгашегић, Гпрдана Маркпгић, Improving 
English 2 

Загпд за 
учбенике, 2015. 

Кауарина Кпгашегић, Гпрдана Маркпгић, Improving 
English 3 

Загпд за 
учбенике, 2016. 

Кауарина Кпгашегић, Гпрдана Маркпгић, Improving 
English 4 

Загпд за 
учбенике, 2018. 

Лауински језик 
 Вера Маркпгић, Јагпрка Вадић, Латински језик, учбеник 
за I разред средое медицинске щкпле, Дауа суауус, 2014. 

 Дауа суауус,                 
2014. 

Немашки језик 

Ђпрђп Мпуа и друпа ауупра, Direkt 1, Немашки језик за I 
разред димназија и сурушних щкпла 

Клеу, 2019. 

Ђпрђп Мпуа и друпа ауупра, Direkt 2, Немашки језик за 
II разред димназија и сурушних щкпла 

Клеу, 2012. 

Ђпрђп Мпуа и друпа ауупра, Direkt 3, Немашки језик за 
III разред димназија и сурушних щкпла 

Клеу, 2012. 

Ђпрђп Мпуа и друпа ауупра, Direkt 4, Немашки језик за 
IV разред димназија и сурушних щкпла 

Клеу, 2012. 
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СТРУШНП ВЕЋЕ ДРУЩТВЕНИХ НАУКА И ФИЗИШКПГ ВАСПИТАОА 

Исуприја 
 

 Д.Кпшић, Исуприја за I разред средоих 
сурушних и  умеунишких щкпла 

Загпд за учбенике и насуагна 
средсуга, Бепдрад, 2007. дпд. 

 Иган Бецић, Исуприја за друди разред 

средоих    сурушних щкпла   

Загпд за учбенике, Бепдрад, 2006. 

 
Психплпдија и 
дешја психплпдија 

Н. Хагелка, Психплпдија за II и III 
разред медицинске щкпле 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, Бепдрад 
пд 12.6.1992. 

Здрагсугена 
психплпдија 

Ружица Пбрадпгић, Здрагсугена 
психплпдија за други и трећи разред 
медицинске щкпле  

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ”  650-
02-134/2021-03 пд 2. 9. 2021.  

 
Спциплпдија 

Група ауупра, Спциплпдија за 3. разред 
средоих сурушних щкпла и 4. разред 
димназије 

Загпд за учбенике и 
насуагна 
средсуга, 2011. 

 
Усуаг и прага 
драђана 

С. Лилић и С. Булајић, Усуаг и прага 
драђана за 4. разред димназије и 3. и 4. 
Разред средоих сурушних щкпла 

Загпд за учбенике и 
насуагна 
средсуга, 2010. 

 
Медицинска еуика 

Јпган и Јпана Марић, Медицинска еуика за 
1. и 2. разред медицинске щкпле 

Загпд за учбенике и насуагна 
средсуга, Бепдрад, 2016. 
дпд. 

 
Ликпгна кулуура 

В. Галпгић, Б. Гпсупгић, Ликпгна кулуура 
за димназије и средое сурушне щкпле 

Загпд за учбенике и насуагна 
средсуга, Бепдрад, 
2004.дпд. 

Музишкп 
гаспиуаое 

Т. Брауић и М. Драдууинпгић, Музишка кулуура 
за средое щкпле 

ЈП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ” 1992. 

Верска насуага 

Мидић, др Иднауије, Прагпслагни 
кауихизис за прги, друди, урећи и 
шеугруи разред средоих щкпла 

  

 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ ПРИРПДНИХ НАУКА 

Хемија 

Милена Щурјанпгић, Радигпј Никплајегић 
Збирка задауака из хемије за I и II разред, за 
димназију прирпднп- мауемауишкпд смера, 
медицинску и ппљппригредну щкплу 

JП „ЗАВПД ЗА ЧБЕНИКЕ, 650- 
404/87 пд  30.6.1987. 

Таујана Недељкпгић, Ппщуа хемија 1, за 
прги разред средое щкпле 

„НПВИ ЛПГПС” 650-02-
27/2020- 
03 пд 18.05.2020. 
Нпгп издаое предхпднп 
пдпбренпд учбеника 
(Рещеое брпј: 611-00- 
1699/2018-03 пд 
13.11.2018.) 
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Снежана Рајић , Непрданска хемија за друди 
разред димназије прирпднп-мауемауишкпд 
смера и средое щкпле геуеринарске и 
здрагсугене суруке 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 650- 02-
113/2011-06 
пд 22.02.2011, Бепдрад 

Таујана Недељкпгић ,Прданска хемија, учбеник 
за урећи разред средое щкпле, за димназије 
ппщуед уипа и прирпднп-мауемауишкпд смера 

„НПВИ ЛПГПС” , 
650-02-297/2014-06 пд 
15.12.2014. 

Јанпщ Шанади, Велимир Пппсагин, Збирка 
задауака из хемије за III и IV разред ппщуe 
димназијe и димназијe прирпднп-
мауемауишкпд смера, медицинску щкплу и 
за геуеринарскпд уехнишара 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ, 
650- 02-36/93-02 пд 
16.7.1993. 

Аналиуишка хемија 

Бранислага Суанкпгић, Јелена Јпрдпгић-
Кремзер, Спка 
Дракулић, Аналиуишка хемија за друди разред 
медицинске щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 650-211/88 пд 
24.2.1988. 

 
 
 

Физика 

Милан Расппппгић, Бпддан Пущара, Таујана 
Бпбић Физика са збиркпм задауака и 
прирушникпм за лабпраупријске гежбе за 
прги разред средоих медицинских щкпла 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 650-02- 
00168/2017-03 
пд 12.03.2018. 

Јегрем Јаоић,Мирпслаг Паглпг, Бранкп 
Радигпјегић Физика са збиркпм задауака 
и прирушникпм за лабпраупријске гежбе 
за друди разред за медицинску, 
уексуилну и геуеринарску щкплу 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ, 
650- 
420/87 пд 
30.06.1987. 

Јегрем Јаоић,Мирпслаг Паглпг, Бранкп 
Радигпјегић Физика са збиркпм 
задауака и прирушникпм за 
лабпраупријске гежбе за прги разред за 
медицинску, 
уексуилну и геуеринарску щкплу 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ, 
650- 
420/87 пд 30.06.1987 

Милан Расппппгић Таујана Бпбић ,Физика са 
збиркпм задауака и прирушникпм за 
лабпраупријске гежбе за друди 
разред медицинске щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 
издаое 2019. 

Јегрем Јаоић, Мирпслаг Паглпг, Бранкп 
Радигпјегић, Физика са збиркпм задауака и 
прирушникпм за лабпраупријске гежбе за 
медицинску щкплу, урећи разред 
средоих медицинских щкпла 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 650-420/87 
пд 
30.6.1987 

Бранкп Радигпјегић, Физика са збиркпм 
задауака и прирушникпм за лабпраупријске 
гежбе за медицинску щкплу, за шеугруи 
разред средоих медицинских щкпла 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 650-423/89 
пд 
26.06.1989 

 
 
 
 

Биплпдија  
 

Делија Балпщ, Драдпљуб Панић, Бранка 
Суеганпгић, Кауица Паунпгић, Ђпрђе 
Паунпгић , Биплпдија за прги 
разред медицинске и геуеринарске щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 
издаое 1992. 

Милпје Крунић, Игп Сагић, Драдпљуб Ћуршић, 
Биплпдија за друди разред медицинске и 
геуеринарске щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 
издаое 1997. 
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Драдпслаг Маринкпгић, Маркп Анђелкпгић, 
Биплпдија за урећи разред медицинске и 
геуеринарске щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ, 
издаое 1989. 

 
 
 
Гепдрафија 

Гепдрафија Србије, учбеник за 
сурушне щкпле Милка Бубалп-
Жигкпгић,Бпјан Ђершан,Даринка 
Максимпгић 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ, 
650- 02-00167/2017- 03 пд 
12.03.2018. 

Миркп Гршић, Гепдрафија за I или II разред, 
за сурушне щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ, 
650- 02-12/2006-06 пд 
7.6.2006. 

Група ауупра, Гепдрафски аулас за средое 
щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
650- 02-11/2003-03 пд 
18.4.2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мауемауика 

Др Радигпје Десппупгић, др Раукп Тпщић, 
др Бранислаг Щещеља, Мауемауика за 
прги разред сурушне щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
630- 
431/87 пд 23.9.1987. 

Вене Бппслагпг Збирка задауака из 
мауемауике за прги разред средое щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
650- 02-278/2008-06 
пд 21.7.2008. 

Др Бранислаг Щещеља и друди ауупри, 
Мауемауика за друди разред за 
шеугпрпдпдищое щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
601- 
04-51/128/пд 
11.4.1991. 

Вене Бппслагпг, Збирка задауака из 
мауемауике за друди разред средое щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
650- 02-277/2008-06 
пд 21.7.2008. 

 
Др Градимир Впјгпдић, др Ђура Пунић, др 
Раукп Тпщић, Мауемауика за урећи разред 
сурушне щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
650- 
166/89 пд 
26.6.1989. 

 
Вене Бппслагпг, Збирка задауака из 
мауемауике за урећи разред средое щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
650- 02-275/2008-06 
пд 21.07.2008. 

 
Е. Пап, З.Л. Цргенкпгић, Мауемауика за 
сурушне щкпле са дга шаса насуаге недељнп 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
650- 
707/89 пд 
5.4.1990. 

Вене Бппслагпг, Збирка задауака из 
мауемауике за шеугруи разред средое 
щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ 
650- 02-276/2008-06 
пд 21.7.2008. 

Рашунарсугп и 
инфпрмауика 

Филип Марић, Рашунарсугп и инфпрмауика 
за прги разред димназије 

"Клеу” 650-02-270/2019-
03 пд 19.08.2019. 

 
 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЛЕКАРА 

 
 

Сгеуислаг Кпсуић Педијаурија са недпм 
за медицинску сесуру - уехнишара и 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
28.12.1988. 
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Педијаурија са недпм Сгеуислаг Кпсуић 
Педијаурија са недпм 3 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 20.6.1991. 

Хирурдија са недпм 
Зпран Кпмљенпгић 
Хирурдија са недпм 1 и 2 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 3.2.2006. 

 

Инуерна медицина 
са недпм 

Јпган Тепдпрпгић и сарадници 
Инуерне бплесуи са недпм 1 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 26.6 
1989. 

Јпган Тепдпрпгић 
Инуерне бплесуи са недпм 2 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 28.6.1990. 

 
Гинекплпдија и 
акущерсугп са недпм 

Драдпмир Младенпгић, Зприца 
Бпдданпгић, Александра Михаилпгић 
Гинекплпдија и акущерсугп са недпм 
За медицинску и педијауријску сесуру 
уехнишара 

 
ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 18.4.1994. 

Дешја хирурдија са 
недпм 

Гпрдана Јаоић, Зпран Милпсагљегић, 
Милка Недељкпгић Дешја хирурдија са недпм 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 15.2.1990. 

Хемауплпдија са 
урансфузиплпдијпм 

Милпсаг Рисуић, Зпран Рисуић, Слпбпдан 
Рисуић Хемауплпдија са урансфузиплпдијпм 1 
2 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 28.12.1988. 

Дешија  
неурпспсихијаурија са 
недпм 

Јпган Букелић Дешија неурппсихијаурија 
ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 28.6.1990. 

Пснпги клинишке 
медицине 

Милпсаг Рисуић Пснпги клинишке медицине ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
1991. 

Хидијена са 
здрагсугеним 
гаспиуаоем 

Дущан Бацакпгић Хидијена са здрагсугеним 
гаспиуаоем за прги и друди разред 
медицинске щкпле 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
2015. 

Анаупмија и 
физиплпдија 

Александар Илић Иган Анђелкпгић 
Анаупмија и физиплпдија 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 24.6.1996. 

Пснпги клинишке 
фармације 

Милпсаг Рисуић, Пснпги клинишке 
медицине 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
1991. 

Пауплпдија 
др Радпслаг Бпрпуа Пауплпдија за друди 
разред медицинске щкпле 

ЈП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ“1988. 

Микрпбиплпдија са 
   епидемиплпдијпм 

Щпирп Радулпгић Микрпбиплпдија са 
епидемиплпдијпм 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
1991. 

 
Неурппсихијаурија 

 
Јпган Букелић Неурппсихијаурија 

ЈП „Загпд за учбенике“ 
650-18/29-88 пд 
24.2.1988. 

 
Медицинска 
бипхемија 

 
Нада Мајкић – Singh Медицинска бипхемија1 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 
10.7.1995. 

 
Нада Мајкић – Singh Медицинска бипхемија 2 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
03 пд 14.12.1999. 

Фармакплпдија 
Радан Супјанпгић, Негена Дигац, Милица 
Прпсуран Фармакплпдија за друди и шеугруи 
разред медицинске щкпле 

„DATA STATUS”  2012. 
 

 
Инфекуoлпдија са 
недпм 

Инфекуплпдија са недпм, учбеник за 3. и 4. 
разред средое медицинске щкпле, др Слагица 
Бпщкпгић  

 
„DATA STATUS” пд 
18.2.2013. 
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СТРУШНП ВЕЋЕ ФАРМАЦЕУТА И ЛАБПРАНАТА 

 

Медицинска 
бипхемија 

 

Нада Мајкић – Singh Медицинска бипхемија1 
ЈП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ” 03пд 
10.7.1995. 

 

Нада Мајкић – Singh Медицинска бипхемија 2 
ЈП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ” 03пд 
14.12.1999. 

Микрпбиплпдија са 
паразиуплпдијпм и 
епидемиплпдијпм 

Микрпбиплпдија са паразиуплпдијпм и 
епидемиплпдијпм Плда Бердер-Јекић, 
Милпщ Јпганпгић, Мипдрад Лукић и 
Мирпслаг 
Јанкпгић 

ЈП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ” 1988. 

Хемауплпдија са 
Трансфузиплпдијпм 

Милпсаг Рисуић, Зпран Рисуић, 
Слпбпдан Рисуић Хемауплпдија са 
Трансфузиплпдијпм 1 2 

ЈП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ” пд 
28.12.1988. 

 
Фармакплпдија 

Зпран упдпрпгић, Радан Супјанпгић, 
Негена Дигац, Милица Прпсуран 

Фармакплпдија за 2. и 4. разред средое 
медицинске щкпле 

Data Status,  
2012. 

Аналиуишка хемија 

Бранислага Суанкпгић, Јелена 
Јпрдпгић Кремзер, Спка Дракулић 
Ђинђић 

Аналиуишка хемија за II разред 
медицинске щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ” 
1988. 

Тпксикплпщка хемија 
Љиљана Паунпгић Тпксикплпщка хемија за 
3. и 4. разред медицинске щкпле 

JП „ЗАВПД ЗА 
УЧБЕНИКЕ” 
2015. 

 

 
Фaрмaцeуускa 
уeхнoлoдиja 

Гoрицa Пoпoг, Снежана Супјменпгић, 
Фармацеууска уехнплпдија 2 за 3 
разред медицинске скпле 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, 

Бепдрад, 
2009. дпд 

 
 Фармакпднпзија са  
фиупуерапијпм 

Рада Иганић, Љиљана 
Вићенуијегић, Фармакпднпзија 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, 

Бепдрад, 
1988. дпд 

 
 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

 
 
 
 
 

Здрагсугена неда 

Др А. Баљпзпгић и др Н. Баљпзпгић 
Здрагсугена неда за I разред медицинске 
щкпле 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, 

Бепдрад, 2000. дпд 

Др А. Баљпзпгић, Здрагсугена неда за II 
разред медицинске щкпле 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, 

Бепдрад, 2005. дпд 

P.Ппппгић; П.Бпрпгић, Здрагсугена неда 
за III разред медицинске щкпле 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, 

Бепдрад, 2002. дпд 
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Пууникпгић Б, Терзић М, Мазић С, Алимпић 
М, Маркпгић С.,Здрагсугена неда IV Урденуна 
суаоа у 
медицини 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, 

Бепдрад, 1993. Гпд 

 
Прга ппмпћ 

Злаукп Вежа, Драдана Паглпгић, Прга 
ппмпћ за прги разред медицинске щкпле 

Загпд за учбенике и 
насуагна средсуга, 

Бепдрад, 2009. дпд 

 
Предузеунищугп 

Жељка Кпгашег,Гпрдана сека,Ненад 
Суефанпгић,Драдана Супјанпгић, 
Предузеунищугп за урећи разред 
урпдпдищоих и шеугруи разред 
шеугпрпдпдищоих средоих сурушних щкпла 

Клеуу, 2013. дпд 

Здрагсугена неда у 
инфекуплпдији 

Инфекуплпдија са недпм, учбеник за 3. и 4. 
разред средое медицинске щкпле, др Слагица 
Бпщкпгић 

„DATA STATUS” пд 
18.2.2013. 

Здрагсугена неда 
хирурщких бплесника 

Зпран Кпмљенпгић Хирурдија са недпм 1 и 2 

 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 

пд 3.2.2006. 

Здрагсугена неда у 
динекплпдији 

Драдпмир Младенпгић, Зприца Бпдданпгић, 
Александра Михаилпгић Гинекплпдија и 
акущерсугп са недпм За медицинску и 
педијауријску сесуру 

ЈП „ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ” 
пд 18.4.1994. 

 

 

СТРУШНП ВЕЋЕ ЗУБНЕ ТЕХНИКЕ 

Предмеу Ауупр и назиг учбеника Издагаш и дпдина издаоа 

Мпрфплпдија зуба 

Плда Јанкпгић, Верица Вуоак 
Мпрфплпдија зуба- за 1 разред 
зубпуехнишке щкпле 

Загпд за учбенике , 
Бепдрад, 2019.дпд. 

Верица Вуоак, Весана Крагарущић, Никпла 
Вуоак, 
Мпрфплпдија зуба- радна сгеска- за  прги 
разред пбразпгнпд прпфила зубни уехнишар 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2020.дпд. 

Фиксна  прпуеуика II 

Плда Јанкпгић, Никп Кплмленић 

Фиксна прпуеуика II – за урећи разред 
медицинске щкпле 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2002.дпд. 

Никп Кпмленић 
Радна сгеска- Фиксна прпуеуика 2 за урећи 
разред зубпуехнишке щкпле 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2022.дпд. 

Тпуална прпуеза 

Драдић Јпганпгић, Владимир Јпганпгић 
Тпуална прпуеза за 3. разред зубпуехнишке 
щкпле 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2010.дпд. 

Никп Кпмленић 
Тпуална прпуеза- радна сгеска за урећи 
разред зубпуехнишке щкпле 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2022.дпд. 

Технплпдија 
зубпуехнишкпд 
мауеријала 

Бладпје Гркпгић, Милпщ Тепдпсијегић 
Технплпдија зубпуехнишкпд мауеријала за 2. 
И 3. разред зубпуехнишкпд мауеријала 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2012.дпд. 
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Фиксна прпуеуика3 

Плда Јанкпгић 
Фиксна прпуеуика III за 4. разред 
зубпуехнишке щкпле 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2012.дпд. 

Никп Кпмленић 
Фиксна прпуеуика 3 - радна сгеска за 
шеугруи разред зубпуехнишке щкпле 
 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2020.дпд. 

Парцијална прпуеза 

Драдић Јпганпгић, Владимир Јпганпгић, 
Љиљана Тихашек-Щпјић, Александар 
Милпщегић 
Парцијална прпуеза за 4. Разред 
зубпуехнишке щкпле 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2012.дпд. 

Никп Кпмленић 
Парцијална прпуеза- радна сгеска за 
шеугруи разред зубпуехнишке щкпле 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2022.дпд. 

Прупдпнуски апарауи 

Будимир Милеуснић, Драдић Јпганпгић 
Прупдпнуски апарауи са пснпгама 
прупдпнције 
за IV разред зубпуехнишке щкпле 
 

Загпд за учбенике, 
Бепдрад, 2004.дпд. 

 

 
 

7. Пблици пбразпгнп- гаспиунпд рада  
 

7.1. Редпгна насуага  
 

Редпгна насуага ће се прданизпгауи према гажећим Прпдрамима за средое пбразпгаое за 
Здрагсугену суруку за пбразпгне прпфиле: медицинска сесура-уехнишар, педијауријска 
сесура, зубни уехнишар, фармацеууски уехнишар, лабпраупријски уехнишар и медицинска 
сесура – гаспиуаш. 
Редпгна насуага ће се прданизпгауи у пблику уепреуске насуаге, насуаге гежби у 
кабинеуима и здрагсугеним усуанпгама и кап блпк насуага. 
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Предлед недељнпд и дпдищоед фпнда шаспга пбразпгних прпфила кпји се реализуjу у 2022/23. дпдини 

 
 

 
 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  62  
 

 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  63  
 

 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  64  
 

 
 
 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  65  
 

 
 
 
 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  66  
 

 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  67  
 

 
 

 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  68  
 

 
 

 
 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  69  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  70  
 

 

 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  71  
 

 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  72  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  73  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  74  
 

 
 
 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  75  
 

 
 
 

 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  76  
 

 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  77  
 

7.2. Избпрна насуага  
 

У щкпли се прданизују дге грсуе избпрне насуаге. 
Прга је пбагезна и пднпси се на избпр између герске насуаге и драђанскпд гаспиуаоа и за оу се 
ушеници ппредељују приликпм уписа у наредни разред. Ушеници мпду да меоају избпр у сгакпм 
нареднпм разреду. Пга насуага пдгија се пдгија једним шаспм недељнп, пцеоује се пписнп и не 
ууише на успех ушеника. Најмаоа друпа на драђанскпм гаспиуаоу је 15 ушеника а најгећа 25 
ушеника. 

 
Табеларни приказ пбагезних избпрних предмеуа 

 

Предмеу/ 
разред 

I разред II разред III разред IV разред Укупнп 

Бр. 
друпа 

Брпј 
ушеника 

Бр. 
друпа 

Брпј 
ушеника 

Бр. 
друпа 

Брпј 
ушеника 

Бр. 
друпа 

Брпј 
ушеника 

Група Ушеника 

Грађанскп 
гаспиуаое 6 130 5 100 6 100 5 113 22 443 

Верска 
насуага 4 78 4 75 5 75 2 41 15 270 

 

Друда грсуа избпрне насуаге предгиђена је прпдрампм за пбразпгни прпфил медицинска сесура- 
уехнишар, фармацеууски уехнишар и лабпраупријски уехнишар и ппдразумега избпр међу 
ппнуђеним предмеуима за урећи и шеугруи разред. Циљ пге насуаге је да пмпдући ушеницима да 
према сгпјим инуереспгаоима дпбију дпдауне садржаје кпји им мпду кприсуиуи да пплпже 
пријемни испиу на жељенпм факулуеуу. Најмаоа друпа за прданизпгаое избпрне насуаге је 15 
ушеника, уакп да се у сгакпм пдељеоу мпду прданизпгауи најгище 2 друпе за изушагаое 
разлишиуих пбласуи. 
 
Лисуа избпрних предмеуа за ушенике пдређених пбразпгнпд прпфила пп разредима: 
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Пбразпгни прпфили 
медицинска сесура- 

уехнишар 

фармацеууски 
уехнишар 

лабпраупријски 
уехнишар 

зубни уехнишар 
здрагсугени 
недпгауељ 

ПРЕДМЕТИ 
Разред Разред Разред Разред Разред 

III IV III IV III IV III IV II III 
Ликпгна кулуура (пдаране уеме) 2 2         

Музишка кулуура  2 2 2 2 2 2   

Изабрана ппдлагља мауемауике 2 2 2 2 2 2 2 2   

Биплпдија (пдабране уеме) 2 2 2 2 2 2 2 2   

Медицинска депдрафија  2  2  2  2 1  

Исуприја (пдабране уеме) 2 2 2 2 2 2 2 2  1 

Хемија (пдабране уеме) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Хемија бипмплекула 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2   

Лпдика са еуикпм 2 2 2 2 2 2 2 2  1 

Масажа уела 2          

Кулуура уела 2   2  2     

Дермауплпдија  2  2       

Медицинска инфпрмауика  2 2  2      

Исхрана   2   2     

Фармакплпдија   2        

Екплпдија и защуиуа жигпуне средине         1  
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У щкплскпј 2022/2023. дпдини ушеници су се ппределили за следеће избпрне предмеуе 

 
 

 
Избпрни предмети 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛИ 

здрагсугени 
недпгауељи 

медицинска 
сесура- уехнишар 

лабпраупријски 
уехнишар 

зубни уехнишар 

II III III IV III 
 

III IV 

Екплпдија и защуиуа 
жигпуне средине 

21       

Лпдика са еуикпм 
 

  21  15 31  

Српски језик и 
гещуина 
кпмуникације 

  26 47 15  15 

 Хемија 
 

  17    

Медицинска 

депдрафија 
   16   15 

Дермауплпдија  21     

 

Укупнп 
21 21 64 63 30 31 30 

 

7.3. Дпдауна, дппунска и припремна насуага  
 

Дпдатна настага ће се прданизпгауи кап гид насуаге кпја пмпдућага ушеницима дпдауне садржаје и 
прпщиригаое знаоа кпји редпгну насуагу сагладагају са успехпм и кпји ппказују инуереспгаоа и 
уаленау за ппједине насуагне пбласуи. 
Ушеник се пп прагилу укљушује на дпдауну насуагу из једнпд предмеуа или из гище предмеуа, акп уп 
не предсуагља ппуерећеое за ушеника. Ппредељеое за дпдауну насуагну пп прагилу грщи ушеник, 
али му мпже предлпжиуи и предмеуни насуагник, педадпд-психплпд щкпле и пдељеоски суарещина. 
Ушеници са дпдауне насуаге удлагнпм ушесугују на уакмишеоима. Дпдауна насуага се реализује у 
сарадои са ушеницима кпји заједнп са насуагникпм уугрђују садржај и нашин рада. У пгпј щкплскпј 
дпдини предгиђена је дпдауна насуага из следећих предмеуа: 
1. Анаупмија и физиплпдија- насуагници Милпмир Спаспгић и Маријана Билбија 
2. Гепдрафија- насуагника Сандра Мелпгић 
3. Прга ппмпћ- Александра Јпганпгић 
4. Исуприја- Игана Шпгић 
5. Српски језик и коижегнпсу- Јелена Шплић, Драдана Тимић Симић 
6. Лауински језик- Маја Радунпгић Маркпгић 
7. Фиксна прпуеуика- насуагници Бпјан Бищегац, Дејан лазпгић и Даркп Пбрадпгић 

 
Дппунска настага кап пблик насуаге ће се прданизпгауи за ушенике кпји у редпгнпј насуаги не 
ппсуижу задпгпљагајући успех. Дппунска насуага ће се прданизпгауи пд пкупбра из сгих насуагних 
предмеуа за кпје буде ппсупјала ппуреба. Расппред  дппунске насуаге налазиће се на пдласнпј уабли. 
Насуагници су дужни да гпде егиденцију п садржају и присусугу ушеника. У пкиру 40 шаспгне 
сурукууре, сгим насуагницима је дпдељена дппунска насуага. 
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Припремна настага се псугарује за редпгнпд ушеника кпји се упућује на ппладаое пппрагнпд и 
разреднпд испиуа у пбиму пд најмаое 10% пд укупнпд дпдищоед брпја шаспга предмеуа, кап и за  
ганредне ушенике.  
Припремна насуага за ушенике кпји пплажу мауурски и загрщни испиу реализује се у пбиму пд 
најмаое 5% пд укупнпд дпдищоед брпја шаспга предмеуа. За реализацију пге насуаге задужени су 
насуагници српскпд језика и коижегнпсуи,  насуагници пракуишне насуаге кпји изгиде шаспге у 
шеугрупј дпдини. 
 

Друщтгенп- кпристан рад 
Пгај пблик пбразпгнп- гаспиунпд рада реализпгаће се крпз акуигнпсуи щкплских уимпга, секција, 
Ушенишкпд парламенуа. Пбухгауаће уређеое енуеријера и ексуеријера, дежурсугп упкпм мнпдих 
щкплских уакмишеоа, смпури на нигпу щкпле и драда, упкпм Дпмијаде, прданизпгаоем прпдајне 
излпжбе препарауа кпје ушеници сами спрагљају, разне хуманиуарне акције и сл. 
 

7.4. Ваннасуагне акуигнпсуи 
 

Секције. Ушеници ће се за рад у секцијама дпбрпгпљнп ппредељигауи према сгпјим склпнпсуима и 
жељама. Ушеници су анкеуирани крајем преухпдне щкплске дпдине и на пснпгу резулуауа, у пгпј 
щкплскпј дпдини планиран је рад следећих секција: 
 
 

Секције 
 

Насуагник- рукпгпдилац секције 

Линдгисуишка секција Јелена Шплић 

Драмска секција Драдана Тимић Симић 

Психплпщка секција Гпрдана Миланпгић 

Прга ппмпћ Александра Јпганпгић, Марина Пеурпгић 

Цргени крсу Александра Бищегац, Данијела Симић 

Секција здрагсугенп гаспиунпд рада Кауарина Сенић, Анђелка Леппгић 

Сппруска секција Дущан Никплић 

Екплпщка секција Смиља Щебек 

Фпупдрафска секција Мирјана Миурпгић 

 
Шкплске екскурзије 
Екскурзијама, кап ганнасуагним пблицима пбразпгнп-гаспиунпд рада ушеници прпщирују и 
прпдубљују суешена знаоа и неппсреднп дпжигљагају кулуурне греднoсуи из прпщлпсуи. 
Циљ екскурзија је усгајаое насуагнпд прпдрама неппсредним уппзнагаоем садржаја гезаних за 
исуприју, коижегнпсу, ликпгну кулууру и кулуурнп наслеђе. 
Задаци екскурзија су: 
уппзнагаое нашина жигпуа и рада људи ппјединих крајега, 
уппзнагаое са исупријским наслеђем, 
разгијаое ппзиуигнпд пднпса према: наципналним, кулуурним и есуеуским греднпсуима, 
ппдсуицаое исппљагаоа ппзиуигних емпципналних дпжигљаја, 
разгијаое инуереспгаоа за прирпду, 
разгијаое екплпщких нагика, 

упшагаое узрпшнп-ппследишних пднпса у прирпдним и друщугеним услпгима. 
 

7.4.1. План и прпдрам рада щкплских екскурзија 
Планиарнп је да се ушенишке екскурзије за ушенике пргпд и друдпд разреда реализују у априлу или 
мају 2023. дпдине, а за урећи и шеугруи у пкупбру 2022. 
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План и прпдрам екскурзије за прги разред 
 
СИРПГПЈНП - ЗЛАТИБПР - МПКРА ГПРА 
 
Планирана су дга дана екскурзије, а прпдрампм је предгиђенп да се ппсеуе манасуира Капна,  еунп-
селп у Сирпдпјну, Злауибпр, Мпкра Гпра, Кремна.  
 

План и прпдрам екскурзије за друди разред 

 
БЕПГРАД – СРЕМСКИ КАРЛПВЦИ- НПВИ САД- СУБПТИЦА – СПМБПР- ПАЛИЋ - ЗПБНАТИЦА – БЕПГРАД 
 
Планирана су ури дана екскурзије, а прпдрампм је предгиђенп да се ппсеуе Сремски Карлпгаци, 
(пбиђе Српска пауријарщија, Сабпрна цркга, Карлпгашка Гимназија),  Пеурпгарадин у Нпгпм Саду. У 
Спмбпру би се пбищли прагпслагна цркга Сг. Гепрдија Великпмушеника, жупни дгпр са кауплишкпм 
цркгпм, Пащина кула на урду Цара Лазара, псуауак уурске угрђаге. Трећи дан би се прпгеп на  
Палићу, са раздледаоем Зпп груа, ерделе Зпбнауица.  
 

План и прпдрам екскурзије за трећи разред 

 
ВИЩЕГРАД -АНДРИЋ ГРАД - ТРЕБИОЕ   
 
Планирана су ури дана екскурзије при шему би се панпрамски раздледап Вищедрад, ппсеуип Андрић 
драд,  раздледап кпмплекс биуке на Суујесци. Предгиђен је и пбилазак манасуира Тгрдпщ, 
раздледаое суарпд драда Требиоа, Касуел на Требищоици, ппсеуа музеју Херцедпгине, Псман – 
пащина чамија, сппменика Јпгану Душићу, Пеуру Пеурпгићу Оедпщу, херцедпгашке Грашанице.  
У ппграуку је предгиђена ппсеуа Гацкпм – сппменику дрпфу Саги Владислагићу.  
 

План и прпдрам екскурзије за шетгрти разред 
 
КРФ - СЕВЕРНА ГРШКА- 5 дана ауупбуспм 
 
Прпдрам пбухгауа раздледаое драда  Крфа ауупбуспм, щеуоу  суарим делпм драда: драдска гећница, 
парламену, щеуалищуе Еспланада, цркга Сг. Спиридпна, Српска кућа, пбилазак сппмен кпсуурнице и 
„Плаге дрпбнице“ на псургу Видп. Шеугрупд дана планиран је пбилазак Меуепра, а пеупд Сплуна дде је 
планиранп панпрамскп раздледаое драда и ппсеуа Српскпм гпјнишкпм дрпбљу. 

 

8. Планпги и прпдрами рада упрагних, рукпгпдећих, сагеупдагних и 
сурушних прдана  
 

8.1. План и прпдрам рада прдана упрагљаоа и сагеупдагних прдана  
 

8.1.1. Щкплски пдбпр  

Щкплски пдбпр је прдан упрагљаоа щкпле кпји има дегеу шланпга. Шине да пп ури предсуагника из 
реда заппслених, ури рпдиуеља и ури предсуагника лпкалне сампупраге. Шланпге за щкплски пдбпр 
из реда заппслених предлаже Насуагнишкп геће, а шланпге рпдиуеља предлаже Сагеу рпдиуеља, 
уајним дласаоем. 
Седницама щкплскпд пдбпра присусугује и ушесугује у раду дирекупр щкпле, секреуар, дга пунплеуна 
предсуагника ушенишкпд парламенуа и председник синдикауа, без прага пдлушигаоа. 
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Ппред упрагљаоа щкплпм, щкплски пдбпр дпнпси финансијски план щкпле и усгаја изгещуаје п 
ппслпгаоу щкпле, даје мищљеое п ппсуупку п избпру насуагника, сурушних сарадника у радни 
пднпс, именује шланпге сурушних акуига за РП, размаура псугаригаое циљега пбразпгаоа и 
гаспиуаоа и суандарда ппсуиднућа и предузима мере за ппбпљщаое услпга рада, пдлушује пп 
придпгприма и жалбама на рещеоа дирекупра и пбагља друде ппслпге у скаладу са Закпнпм и 
суаууупм. 
 

Шланпги Щкплскпд пдбпра за щкплску 2022/2023. дпдину 
 

1. Дејан Лазпгић насуагник- предсуагник заппслених 

2. Драдица Нпгакпгић гаспиуаш- предсуагник заппслених 
3. Игана Ђпрђегић насуагник- предсуагник заппслених 

4. Драдан Прпданпгић предсуагник рпдиуеља 

5. Владига Цгејић предсуагник рпдиуеља 

6. Анђелка Лукпгић предсуагник рпдиуеља 

7. Дејан Пбрадпгић предсуагник Града 
8. Гпран Лукић предсуагник Града 

9. Мирјана Танаскпгић предсуагник Града 

 

Предсуагници  ушенишкпд парламенуа су Жељкп Куш 4/2 и Милица Велић 4/2 

 

План и прпдрам рада Щкплскпд пдбпра 
 
 

  
Актигнпсти 

 
Циљ 

 
Динамика 

 
Нпсипци 
актигн. 

 
1. 

-Усгајаое изгещуаја п успеху ушеника 
и псугаригаоу Гпдищоед плана рада 
у щкпле 2021/22.дпдини; 
- Усгајаое изгещуаја п реализацији 
Разгпјнпд плана усуанпге; 
- Усгајаое изгещуаја Тима за защуиуу 
ушеника пд насиља; 
- Праћеое псугаренпсуи плана  
сампгреднпгаоа у щкплскпј 2021/22. 
- Усгајаое Гпдищоед плана рада 
щкпле за щкплску 2022/23.дпд 
- Дагаое садласнпсуи на план 
сурушнпд усагрщагаое заппслених 
- Именпгаое шланпга уимпга за РП и 
сампгреднпгаое 
- Дпнпщеое пдлука пкп спрпгпђеоа 
ппсуупака јагних набагки за ппуребе 
щкплe (намернице за спремаое 
хране, ппрема за пбразпгаое, 
изгпђеое драђегинских и занауских 
радпга). 
- Размаураое и усгајаое изгещуаја п 
раду дирекупра 
- Размаураое и усгајаое Егрппскпд 

 
 
Уппзнагаое са 
резулуауима рада 
у предхпднпј 
щк.дпдини 
 
Уппзнагаое са 
планпм гаспиунп-
пбразпгних 
акуигнпсуи у щк. 
2022/23. 
 

 
 
Сепуем. 
Пкупбар  

 
Предесник 
Щкплскпд пдбпра 
 
Дирекупр 
 
Шланпги 
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акципнпд плана. 
 

2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 

- Усгајаое изгещуаја п реализацији 
прпдрама екскурзија 
- Дпнпщеое финансискпд плана 
щкпле за щкплску 2022/23. 
 
-Размаураое и усгајаое изгещуаја п 
псугареним задацима из РП и 
сампгреднпг. 
- Размаураое изгещуаја п успеху и 
гладаоу ушеника на крају пргпд 
класификаципнпд перипда и 
дпнпщеоа предлпда мера за 
ппбпљщаое исупд 
- Изгещуа п раду уима за прпјекуе и 
реализацији исуих упкпм предхпднпд 
перипда 

 
Праћеое и 

унапређеое рада 
щкпле 

 
Праћеое рада 

щкпле 

 
 
 

нпгембар 
 

јануар 
 
 

 
Предесник 
Щкплскпд пдбпра 
 
Дирекупр 
 
Тим за РП и 
сампгреднпгаое 
Дирекупр 
Шланпги ЩП 
Дирекупр 
Щеф 
рашунпгпдсуага 

6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 

Усгајаое изгещуаја п ппслпгаоу  и 
загрщнпм рашуну щкпле 
  Уугрђигаое предлпда финансискпд 
плана за припрему бучеуа РС 
Размаураое изгещуаја п успеху и 
гладаоу ушеника на крају друдпд 
класификаципнпд перипда  
- Размаураое и усгајаое изгещуаја п 
раду дирекупра на пплудпдищуу,  
- Размаураое и усгајаое изгещуаја п 
псугаренпсуи дпдищоеда плана 
щкпле упкпм пргпд пплудпдищуа, 
РПУ, сампгреднпгаоа, сурушнпд 
усагрщагаоа иуд. 
- Предлпд мера за ппдизаое 
кгалиуеуа насуаге 

Праћеое рада 
щкпле 

Дп 15. 
фебруара 

Шланпги уимпга 
Шланпги ЩП 
Дирекупр 
Щеф 
рашунпгпдсуага 
 

11. 
 
 
12. 
 
13. 
14. 

Изгещуај п загрщенпм урећем 
урпмесешју и предлпд мера за 
ппбпљщаое исуе  
- Измене и дппуне плана набагки 
(ингесуиципнп и уекуће пдржагаое) 
- Размаура и усгаја предлпд сагеуа 
рпдиуеља п кприщћеоу средсуага 
прикупљених пд рпдиуеља ушеника, 

Праћеое 
реализације 
Гпдищоед 
прпдрама рада 
щкпле 
Праћеое успеха 
ушеника 
 

 
 

Април 
маја 

 
Председник 
 
Дирекупр 
 
Сруш.сарад. 

15. 
 
16.  
 
 
 
17. 
 
 

- Изгещуај п загрщенпм друдпм 
пплудпдищуу и реализацији рада 
щкпле 
- Усгајаое анализе п реализацији 
насуагних и ганнсуагних прпдрама  
 
Размаураое и усгајаое нпгпд 
Разгпјнпд плана за перипд пд 3 дп 5 
дпдина. 
 

Праћеое успеха 
ушеника 

 
Јун јул 

Председник 
 
Дирекупр 
 
Сруш.сарад. 
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18. 

 
Пдлушигаое пп жалбама и 
придпгприма на рещеоа дирекупра 

 
Праћеое 
псугаригаоа 
закпниупсуи рада 
щкпле 

 
 

Пп 
ппуреби 

 
Шланпги ЩП 
 

 
19 
 

 
Псуали ппслпги из надлежнпсуи ЩП 

 
 

 
Пп 

ппуреби 
 

 
Председник 
Шланпги ЩП 
 

 

8.1.2. Сагеу рпдиуеља  
 
Сагеу рпдиуеља кап сагеупдагни прдан щкпле шини пп један предсуагник рпдиуеља ушеника из 
сгакпд пдељеоа. Сагеу рпдиуеља предлаже предсуагнике рпдиуеља ушеника у щкплски пдбпр, 
предлаже сгпд предсуагника у сурушни акуиг за разгпјнп планираое и друде уимпге щкпле и бира 
сгпд председника. Размаура предлпд прпдрама пбразпгаоа и гаспиуаоа, разгпјнпд плана, Гпдищоед 
плана рада щкпле, изгещуаје п оихпгпм псугаригаоу, греднпгаоу и сампгреднпгаоу. Сагеу 
рпдиуеља размаура наменскп кприщћеое средсуага ушеника и дпнација и ушесугује у прпписигаоу 
мера безбеднпсуи ушеника. Даје садласнпсу на прпдрам и прданизпгаое екскурзије и размаура 
изгещуаје п оихпгпм псугаригаоу. 
Седнице Сагеуа рпдиуеља мпду се пдржагауи и кап ганредне акп се укаже ппуреба за рещагаоем 
егенууалних прпблема гезаних за успех ушеника, изпсуајаое и реализацију насуаге. Шланпги Сагеуа 
рпдиуеља у щкплскпј 2022/ 2023. дпдину су: 
 

Прги 

разред 

1/1 Вушинић Дущан  

1/2 Суеганпгић Љиљана  

1/3 Aлександар Маркпгић  

1/4 Снежана Нпгкпгић  

1/5 Дущица  Димиуријегић  

1/6 Срђан Мандић  

1/7  Гпрдана Срећкпгић  

Друди 

разред 

2/1 Бјанка Маркпгић   

2/2 Марија Милпсагљегић 

2/3 Влахпгић Срђан                                                                                                     
2/4 Дражен Пагић 
2/5 Лукпгић Анђелка 
2/6 Јелена Миладинпгић   

Трећи 

разред 

3/1 Данијела Маркпгић  

3/2 Весна Спасић  

3/3 Ненад Милууинпгић  

3/4 Игана Паглпгић  

3/5 Владица Цгејић 

3/6 Сузана Цгејић  

Шеугруи 

разред 

4/1 Драдан Прпданпгић 

4/2 Драдана Симпгић 

4/3 Милана Димић 

4/4 Јасмина Михајлпгић 

4/5 Слагица Илић   
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План и прпдрам рада Сагеуа рпдиуеља 

Бр. 

седн-

ице 

Актигнпсти 
Нашин 

реализације 
Динамика 

Нпсилац 

актигнпсти 

 

1. 

- Кпнсуиууисаое Сагеуа рпдиуеља и избпр 

председника; 

-Уппзнагаое са надлежнпсуима Сагеуа 

рпдиуеља; 

-Избпр нпгих предсуагника Сагеуа у 

Щкплски пдбпр; 

-Размаураое услпга за реализацију 

Гпдищоед прпдрама рада щкпле и Акципни 

план за РП и сампгреднпгаое. 

- Дпнпщеое пдлуке п ушещће рпдиуеља у 

пбезбеђеоу средсуага за ппбпљщаое 

услпга пбразпгаоа у ппдледу ппреме, 

насуагних средсуага, ппурпщнпд 

мауеријала. 

-Предладаое предсуагника рпдиуеља у 

Сурушни акуиг за разгпјнп планираое и 

уим са сампгрднпгаое. 

Пдабир шлана 

сагеуа на 

рпдиуељскпм 

сасуанку.  

Гласаое за 

предсуагника 

у Щкплскпм 

пдбпру.  

Гласаое, 

предладаое, 

судесуије за 

прданизацију 

рада щкпле. 

Слуща, 

кпменуарище 

даје предлпде 

за 

ппбпљщаое 

успеха 

Усгаја 

изгещуаје 

накпн 

анализе 

исуих. 

Сепуембар 

Дирекупр 

Шланпги Сагеуа 

рпдиуеља 

 

2. 

- Размаура План и прпдрам екскурзије за 

прги и друди разред (укпликп прилике уп 

дпзгпле збпд Кпгид-19). 

- Размаура  изгещуаја п псугаригаоу 

сампгреднпгаоа РП, Гпдищоед плана; 

- Прпупкпл п защуиуи ушеника пд насиља. 

- Анализа успеха ушеника на крају пргпд 

класификаципнпд перипда; 

- Изгещуај п реализацији екскурзије урећед 

и шеугрупд разреда. 

 

Пкупбар 

 

Нпгембар 

Сурушни сарадник 

Дирекупр 

Тим за  РП и 

сампгредпгаое 

 

3. 

- Изгещуај п уурпщеним средсугима пд 

ђашкпд динара; 

- Прегенција уппуреба дрпда- 

специфишнпсуи адплесценције; 

- Анализа успеха на крају пргпд 

пплудпдищуа; 

- Усгајаое предлпда за екскурзију пргпд 

разреда. 

Децембар 

Јануар 

Дирекупр 

Секреуар щкпле 

Екпнпмисуа 

педадпд 
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8.2. Планпги и прпдрами рада прдана рукпгпђеоа 
 

8.2.1. Дирекупр щкпле  
 
Щкплпм рукпгпди дирекупр. Дирекупр щкпле је пддпгпран за закпниупсу рада, педадпщки рад щкпле 
и успещнп пбагљаое далаунпсуи щкпле. За сгпј рад пддпгара Щкплскпм пдбпру и Минисуарсугу. 

 
План и прпдрам рада дирекупра щкпле 
 

 
 

Р. бр. 

 
Акуигнпсуи 

 
Нашин реализације 

 
Динамика 

 
Нпсилац 

Прпдрамираое рада щкпле 

 
 
1. 

Иницираое и ушещће у изради 
идејне скице Гпдищоед плана 
рада за 2022/23.дпд. 
Кпнкреуизација задауака 

Ппдела задужеоа  
VIII 

 
Дирекупр 

 
2. 

 
Израда месешних планпга рада 

Напрагиуи план за сгаки 
задауак. 

Израда плана на пснпгу 
уписа и нпрмауига 

 
VIII 

 
Дирекупр 

4. 

- Размаура План и прпдрам екскурзије за 

урећи и шеугруи разред; 

- Уппзнагаое са реализацијпм  дппунске и 

дпдауне насуаге 

- Размаураое услпга защуиуе ушеника пд 

дискриминације, насиља и злпсуагљаоа и 

уппуреба дрпда; 

- Анализа успеха на урећем 

класификаципнпм перипду. 

Фебруар 

 

Април 

 

Дирекупр 

 

Сурушни 

сарадник 

 

 

5. 

 

 

- Изгещуај п реализацији екскурзије пргпд 

разреда; 

- Уппзнагаое са резулуауима уакмишеоа 

ушеника; 

- Усгајаое предлпда за екскурзију урећед и 

шеугрупд разреда; 

- Предладаое мера за псидураое кгалиуеуа 

и унапређеоа пбразпгнп-гаспиуних мера; 

- Изгещуај п уурпщеним средсугима пд 

ђашкпд динара 

Мај 

Јун 

 

Дирекупр 
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3. 

 
Планираое кадрпгских ппуреба 

 
Садледагаое ресурса 

VII VIII Дирекупр Секреуар 

 
 

4. 

 
Планираое рада  Педадпщкпд 
кпледијума 

 
Израда плана 

 
 

VIII 

Дирекупр Педадпд 

 
 

5. 

 
Планираое рада са пдељеоским 
суарещинама 

 
Дпдпгпр са ПП службпм, 

садледагаое ппуреба 

 
 

VIII 

 
Дирекупр Педадпд 

 
 

6. 

 
Планираое сурукууре урпщкпга 

 
Садледагаое ппуреба 

 
 

VII 

 
Дирекупр Щеф 

рашунпгпд. 

 
 

7. 

 
Планираое сарадое са 
рпдиуељима 

 
Дпдпгпр са ПП службпм, 

садледагаое ппуреба 

 
 

VIII 

 
 

Дирекупр 

 
8. 

 

Планираое набагке насуагних 
средсуага 

 

Садледагаое ппуреба 

 
VI,VIIVIII 

IX 

 
Дирекупр 

 
9. 

 
Планираое щкплских, 
редипналних и републишких 
уакмишеоа 

 
Календар уакмишеоа 

 
IX 

 
Дирекупр 

 
 

10. 

 
Планираое међущкплске 
сарадое и са Заједницпм 
мед.щкпла 

 
Напрагиуи нпги план са 

предлпженим садржајем 

 
 

IX 

 
 

Дирекупр 

 
11. 

 
Планираое испиуа 

 
Напрагиуи нпги план 

испиуа. 

 
IX 

 
Дирекупр 

12. 

Планираое ппсеуе шаспгима Напрагиуи 
план ппсеуе 

шаспгима 

IX Дирекупр, педадпд 
кппрдинаупр 

пракуишне 
насуаге 

13. 

 
Планираое уехнишких радпга у 
щкпли 

 
Садледауи приприуеу и 

финанси. мпдућнпсу 
напрагиуи план 

 
 

 
 

Дирекупр 

14. 

 
Планираое сарадое са лпкалнпм 
заједницпм 

 
Испланирауи садржаје 

сарадое 

 
 

VIII 

 
Дирекупр 
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Прданизаупрска улпда 

 
 

1. 

 
Ппсуагљаое прданизације рада и 
иницираое израде расппреда 

 
 

Сасуанци 

VII VIII  
 

Дирекупр 

 
2. 

 
Израда рещеоа п 40-п шаспгнпј 
недељи 

 
Ппдела задужеоа у 
складу са Закпнпм 

 
VIII IX 

 
Дирекупр Секреуар 

 

 

3. 

 
Иницираое израде Разгпјнпд 
плана, Щкплскпд прпдрама 

 
Ппкренууи акуигнпсу. 
именпгауи кпмисије 

 
VI 

Дирекупр 

Сурушни сарадник 

 
4. 

 
Иницираое рада на 
сампгреднпгаоу 

Ппкренууи акуигнпсуи, 
именпгауи кпмисије 

 
VI 

Дирекупр 
Сурушни 

сарадник 

Тим за сампгр. 

 

5. 

 
Иницираое рада Ушенишкпд 
парламенуа 

 
Присусугп сасуанцим 

 

IX 

 

Дирекупр, 
председник УП 

 

6. 

 

Иницираое прданизпгаоа 
семинара 

Усппсуагиуи кпнуакуе и 
пбезбедиуи финансијс. 

средсуга 

 

XII-IV 
Дирекупр 

рукпгпдилац уима 
за СУ 

 

7. 

 

Иницираое и прданизпгаое 
екскурзија, сајмпга 

 

Кпнуак. са аденцијам 
рпдиуељим и разред. 

суарещинама 

 
VIII- V 

 
Дирекупр 

Председник 
разредних гећа 

 
 

8. 

 
Прданизпгаое рада Насуагнишкпд 

гећа 

 
Спремиуи садржај 

 
 

Месешнп 

 
 

Дирекупр 

 
 

9. 

Израда изгещуаја п раду за 
Насуагнишкп геће и Щкплски 
пдбпр 

 
Израда изгещуаја 

 
IX 

 
Дирекупр 

 
 

10. 

 

Прданизпгаое рада Педадпщкпд 
кпледијума, Пдељеоских гећа, 
Сагеуа рпдиуеља, Разредних гећа 

 
Присусугпга ое 

сасуанцим 

 
IX-VI 

 
Дирекупр 

 
11. 

 
Прданизпгаое међунарпдне 
сарадое 

 
Пуупгаоа, ппсеуе 

 
V XI 

 
Дирекупр 

 
12. 

Прданизпгаое Сгеупсагске 
сгешанпсуи, нпгпдпдищоих 
сгешанпсуи, Видпгданске 
сгешанпсуи 

Припрема садржаја и 
кпнуакуираое 

надлежних пспба 

XII I VI Дирекупр кпмисије 

 
13. 

 
Надрађигаое ушеника и 
насуагника 

 
Ппдела диплпма, 

надрада, прданиз. излеуа 

 

I,VI 

 
Дирекупр 

Пд.суарещ. 
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14. 

 
 
Прданизпгаое сарадое са лпк. 
заједницпм, сппнзприма, радним 
прданизацијама 

 
Кпнуакуирауи радне 
прданиза. кулуурне 

сппруске, здрагсуге.
 и хуман.прд. 

 
 

IX-VI 

 
 

Дирекупр 

 
15. 

 
Прданизпгаое уписа ушеника 

 
Ппдела задужеоа 

 
VII-VIII 

 
 

Дирекупр 

Рукпгпдећа улпда 

 
1. 

 
Припремаое и гпђеое седница 
Насуагнишкпд гећа 

 
 
 
 

Впђеое сасуанака 
пп пдабранпм 

садржају 

 
VIII-VII 

 
Дирекупр 

 
2. 

 
Рукпгпђеое Педадпщким 
кпледијумпм 

 
IX-VI 

 
Дирекупр 

 

 
3. 

 
Рукпгпђеое сасуанцима са 
ппмпћницима, упрагникпм дпма, 
сурушним службама, кпрд.пракуишне 
насуаге 

 

 
VIII-VI 

 

 
Дирекупр 

 
4. 

 
Рукпгпђеое заједнишким 
рпдиуељским сасуанцима 

 
IX,X,XI,VI 

 
Дирекупр 

 

 
5. 

 
Впђеое сиууаципних сасуанака са 
ушеницима, насуагницима, 
рпдиуељима ушеника 

 
Пп 

ппуреби 

 
Дирекупр 

Педадпщкп инсурукуигна улпда 

 
1. 

Иницираое израде дидакуишких 
мауеријала за примену сагремене 
уехнплпдије 

 
На сасуанку 

 
X 

 
Дирекупр 

 
 

2. 

 
Примена сашиоених шек лисуа за 
прпцедуру за дидакуишкп-меупдишке 
заснпганпсуи сгих шаспга, ппшеуника 

 

Ппсеуа шаспгима 

 
IX-VI 

 

Дирекупр 

 
 

3. 

 
Ппсеуа шаспга са геликим брпјем 
недпгпљних пцена 

Ппсеуа шаспгима  
XI,I,II,IV 

Дирекупр 
Сур.служба 
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4. 

 
 

Ппсеуа шаспга на кпјима се 
примеоују сагремене меупде 

 
Ппсеуа шаспгима 
према плану 44. 

 
 

Тпкпм 
дпдине 

 
Дирекупр,насуа г. 

 
Сур.служба 

Егалуаупрска улпда 

 

1. 

Анализа ппсуиднууих резулуауа 
ушеника и насуагника, на пснпгу 
изгещуаја пдељеоских гећа, сурушне 
службе,рукпгпдилаца акуига 

 
Ушещће у изради 
анализе 

 
XI XII IV 

VI 

Дирекупр Сур.служба 
Ппмпћници 

Кпр.пр.насуаге 

 
 
2. 

 
Ушещће у изради прпдрама 
греднпгаоа рада щкпле 

 
 
Предлпзи 

X XI 
 
 

Дирекупр 

 
 
3. 

 
 

Праћеое припремаоа насуагника 

 
Угид у припреме 
и изгещуај 
педадпда 

 
 

IX-VI 

 
Дирекупр Педадпд 

 
 
4. 

 
 

Праћеое усгрщагаоа насуагника 

 
На пснпгу 
дпкуменуациј е 

 
 

IX-VI 

Дирекупр 
Инуер.имплем. 

 
5. 

 
Вреднпгаое рада насуагника 

На пснпгу 
ппсуагљених 
криуеријума 

 
XII-VI 

Дирекупр 
кпмисија 

 
6. 

 
Вреднпгаое рада сурушних сарадника 

 
На пснпгу 
резулуауа рада 

 
VI 

 
Дирекупр 

 
7. 

 
Праћеое климе, еупса у кплекуигу 

Раздпгпри 
Анкеуе 
Прданизпгао е 
дружеоа 

 
IX-VIII 

Дирекупр и сги 
заппслени 
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8.2.2. План рада ппмпћника дирекупра 
 

АКТИВНПСТ 
НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ/ 

ПРАЋЕОА 
2. ВРЕМЕ 

 Израда Гпдищоед Плана рада щкпле за 
щкплску 2022/23. дпд. 

 Анализа рада сурушних гећа у прпуеклпј 
щкплскпј дпдини; 

 Израда Плана рада Педадпщкпд кпледијума за 
щкплску 2022/23.дпд. 

 Акуигнпсуи у пкгиру РП – а; 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 

надзпр 

 
 
 
 
 

Сепуембар 
 

 Рад у сурушним прданима щкпле; 

 Акуигнпсуи у пкгиру Плана рада Педадпщкпд 
кпледијума; 

 Анализа планпга насуагника и оихпга 
задужеоа за щкплску 2022/23.дпдину; 

 Инсурукуигнп – педадпщки раздпгпр са млађим 
насуагницима у циљу пружаоа ппмпћи у раду; 

 Уређеое куука за рпдиуеље (прданизација, 
надзпр) 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 

надзпр 

 
 
 
 

Пкупбар 
 

 Акуигнпсуи у пкгиру Плана рада Педадпщкпд 
кпледијума; 

 Сампгреднпгаое рада щкпле за щкплску 
2022/23. дпдину; 

 Псугаренпсу пбразпгних суандарда 

 Припреме пкп уемаускпд дана 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 
надзпр, 

прданизација 

 
 

Нпгембар 
 

 Рад у сурушним прданима щкпле; 

 Ажурираое сгих ппслпга на на крају пргпд 
пплудпдищуа; 

 Ппмпћи у прданизацији рпдиуељских сасуанака 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 
надзпр,  

 
 

Децембар 
 

 Анализа гпђеоа педадпщке дпкуменуације; 

 Рад у сурушним прданима щкпле; 

 Сампгреднпгаое рада щкпле за щкплску 
2022/23. дпдину; 

 Анализа изгещуаја п раду сурушних 
гећа(ппсебан псгру на псугаренпсу пбразпгних 
суандарда); 

 Прданизација щкплске слаге 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 

надзпр 

 
 

Јануар 
 

 Анализа сгеукупнпд рада у пргпм пплудпдищуу 
и кпнкреуне мере за пуклаоаое слабпсуи; 

 Пружаое ппмпћи насуагницима 
припрагницима у изгпђеоу насуаге; 

 Акуигнпсуи у пкгиру Плана рада Педадпщкпд 
кпледијума; 

 Пружаое ппдрщке насуагницима за 
унапређигаое пбразпгнп- гаспиунпд рада 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 

надзпр 

 
     Фебруар 

Тпкпм целе 
дпдине 

 
 
 
 

 Анализа рада сурушних прдана щкпле; 

 Рад у сурушним прданима щкпле; 

 Акуигнпсуи у пкгиру РП  

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 

надзпр 

 
 

       Мару 
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АКТИВНПСТ 
НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ/ 

ПРАЋЕОА 
2. ВРЕМЕ 

 Акуигнпсуи Педадпщкпд кпледијума према 
уугрђенпм плану рада; 

 Припреме за предсупјећа уакмишеоа ушеника; 

 Припреме пкп уемаускпд дана 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија, 
раздпгпр, 

надзпр 

 
Април 

 

 Анализа и реализација шаспга редпгне насуаге 
и егенууалне кпрекције у расппреду шаспга; 

 Праћеое успеха ушеника 4. разреда и мере за 
ппбпљщаое исупд; 

 Акуигнпсуи Педадпщкoд кпледијума;  

 Припрема Дана щкпле; 

Ппмпћник 
дирекупра 

прданизација 
Дискусија, 
раздпгпр, 

надзпр 

 
 

Мај 
 

 Рад у сурушним прданима щкплa (анализа 
примене пбразпгних суандарда); 

 Анализа уреднпд гпђеоа педадпщке 
дпкуменуације; 

 Припрема за ппладаое мауурских испиуа за 
загрщне разреде щкпле; 

 Анализа успещнпсуи реализације Гпдищоед 
Плана рада щкпле; 

 Акуигнпсуи у пкгиру сампгреднпгаоа рада 
щкпле за щкплску 2022/23. дпдину; 

Ппмпћник 
дирекупра 

прданизација 
Дискусија, 

дпдпгпр 

 
 
 
 
 

Јун 
 

 Упис ушеника у средоу щкплу 
Ппмпћник 
дирекупра 

Дежурсугп, 
надзпр 

 
Јул 

 

 Рад у сурушним прданима щкпле; 

 Припрема за израду Гпдищоед Плана рада 
щкпле; 

 Ппмпћ пкп израде Изгещуаја п раду щкпле 

Ппмпћник 
дирекупра 

Дискусија 
 

Агдусу 
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8.2.3. Прданизаупр насуаге гежби и блпк насуаге 
 
Прданизаупр насуаге гежби ппмаже у планираоу и прданизпгаоу насуаге гежби и блпк насуаге, прауи 
реализацију насуаге, усппсуагља сарадоу са насуагнпм базпм/КЦ, Дпмпгима здрагља, лабпраупријама, 
Фармацеуускпм усуанпгпм, Герпнуплпщким ценурпм, Загпдпм за збриоагаое пдраслих лица Мале 
Пшелице.  
 
План и прпдрам рада прданизаупра  за насуагу гежби и блпк насуаге 

 
Р.бр. 

 
Акуигнпсуи 

 
 

 
Нашин реализације 

 
Месуп 

 
Динам 

 
Нпсилац 

1. 

Прданизација гежби и 
насуаге у блпку 
Сарадоа и дагаое 
предлпда за израду 
расппреда  

-планираое сгпд рада  -
ппдела насуагних 
предмеуа на насуагнике 
-планираое месуа 
изгпђеоа гежби и гежби 
у блпку израда расппреда 
за гежбе и гежбе у блпку 
-сређигаое кабинеуа и 
набагка ппуребних 
средсуага за рад у 
кабинеуима  
- прданизација набагке 
унифпрми 

Прпсуприје 
щкпле 

Агдусу 
 
сепуембар 

Кпрдинаупр 
Дирекупр 
щкпле 
секреуар 

2. 
Припрема за изгпђеое 
гежби и гежби у блпку 

-усппсуагљаое кпнуакуа 
са здрагсугеним 
усуанпгама у кпјима 
ушеници пбагљају гежбе  
-прданизпгаое 
саниуарнпд предледа  
-дпдпгпр пкп прпсуприје 
за пресглашеое ушеника 
-израда прагилника 
ппнащаоа ушеника на 
гежбама 

Прпсуприје 
щкпле 
Kлинишки 
ценуар 
Аппуекарск
а 
усуанпгИнс
у.за јагнп 
здрагљ 
Дпм 
здрагљ 

Сепуемба
р  
и упкпм 
дпдине 
према 
ппурби 

Кпрдинаупр 
насуагници 
здрагсугене 
неде 
спцијални 
парунери 
 

3. 

Kooрдинација и праћеое 
изгпђеоа гежби и гежби 
у блпку  
 

-ушещће у раду сурушних 
прдана             
 -рад у педадпщкпм 
кпледијуму 
-израда изгещуаја п раду 
-анализа ппуребних 
људских и прпсупрних 
капациуеуа 
-пбилазак гежби у 
здрагсугеним усуанпгама 
и кабинеуима са 
ппсебним псгрупм на 
гежбе здрагсугене неде у 
пбразпгнпм прпфилу 
здрагсугени недпгауељ 

Прпсуприје 
щкпле 
здрагсуген
е усуанпге 

Кпнуинуи
р. Тпкпм 
целе 
дпдине 

Кпрдинаупр  

4. 
Сарадоа са насуагницима 
кпји изгпде гежбе кап и 

-усклађигаое кприщћеоа 
заједнишке ппреме 

Прпсуприје 
щкпле 

Кпнуинуи
ранп 

Кпрдинаупр 
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са  сарадницима  
из здрагсугсугених  
усуанпга  

-инсурукције сурушним 
сарадницима   
андажпганим у изгпђеоу 
гежби  
-дпдпгпр пкп криуеријума 
пцеоигаоа 
-ппсебна сарадоа са 
насуагницима кпји 
предају пбразпгнпм 
прпфилу зубни уехнишар; 
урпмесешни изгещуај 
насуагника и менупра 
кпји насуагу изгпде у 4. 
разреду у циљу щуп бпље 
припреме за реализацију 
мауурскпд испиуа кпји ће 
се прги пуу изгпдиуи пп 
нпгпм прпдраму 

здрагсуген
е усуанпге 

упкпм 
целе 
дпдине 

5. 

Сасуанци са 
председницима сурушних 
гећа неда, зубне уехнике,  
фармацеууа и лабпранауа 

-усклађигаое кприщћеоа 
заједнишке ппреме 
-инсурукције сурушним 
сарадницима   
андажпганим у изгпђеоу 
гежби  
-дпдпгпр пкп криуеријума 
пцеоигаеа 
Месешни сасуанци  

Прпсуприје 
щкпле 
здрагсуген
е усуанпге, 
кабинеуи 

Сгакпд 
месеца 
упкпм 
щкплске 
дпдине, пп 
ппуреби 
шещће 

Кпрдинаупр и 
председници 
сурушнпд гећа 

6. 

Сарадоа са сурушним 
службама ИИЗ, УКЦ, 
медицине рада, 
предщкплскпм 
усуанпгпм, аппуекарским 
усуанпгама, 
лабпраупријама, 
медицинским щкплама, 
пснпгним и средоим 
щкплама у драду, 
факулуеуима, Цргеним 
крсупм, Загпдпм за 
збриоагаое пдраслих 

Сурушни сасуанци 
Прпмпције 
Радипнишарски рад, 
предагаоа 
Пкрудли суп 
Дискусија 
Рад у малпј друпи 
Суудијска ппсеуа 
 

Щкпла и  
Нагедене 
инсуиууције
загиси пд 
грсуе 
акције 

Тпкпм 
щкплске 
дпдине 

Кпрдинаупр, 
ушеници, 
насуагници 

7. 

Прданизпгана ппсеуа 
шаспгима пдељеоске 
заједнице са предмеуним 
насуагницима 

Дпдпгпр са председникпм 
сурушнпд гећа, 
предмеуним 
насуагницима и 
пдељеоским суарещинпм 

Щкпла Децембар 
Април, 
мај  

Кпрдинаупр  
 
 
 
 

8. 
Угпђеое у ппсап нпгих 
насуагника 

Дагаое упуусуага п раду, 
уппзнагаое са 
прагилницима, ппсеуа 
шаспгима 

Щкпла Тпкпм 
дпдине 

Кпрдинаупр, 
насуагници 
 
 

9. 
Прданизација мауурскпд и 
загрщнпд испиуа  

Прданизација припремне 
насуаге, менупрски рад, 
фпрмираое кпмисија, 
реализација испиуа 

Щкпла Мај - јун Кпрдинаупр, 
насуагници, 
ушеници 
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8.3. Сурушни прдани  
 
Сурушни прдани щкпле су: Насуагнишкп геће, Пдељеоска и разредна гећа, Педадпщки кпледијум, Сурушни 
акуиги, Сурушна гећа за пбласуи предмеуа и щкплски уимпги. 
 
 

8.3.1. Насуагнишкп геће  
 
Насуагнишкп геће је сурушни прдан щкпле кпји размаура и дпнпси пдлуке п сгим пиуаоима реализације и 
псугаригаоа циљега и задауака гаспиунп-пбразпгних прпдрама кпји се реализују у щкпли, анализира 
ппсуиднућа ушеника и предлаже мере за унапређеое рада щкпле. 
Седнице Насуагнишкпд гећа припрема и гпди дирекупр щкпле, без прага пдлушигаоа, а шине да сги 
насуагници кпји изгпде насуагу у уекућпј щкплскпј дпдини. 
 
План и прпдрам рада Насуагнишкпд гећа 
 

 
 

  
Актигнпсти 

 
Нашин реализације 

 
местп 

 
Динамика 

 
Нпсипци 

  
Прпдрамираое рада щкпле 

 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

Анализа ппуреба и ресурса за 
прданизацију рада щкпле за 
щк.2022/23.дпд.  
 
Планираое и  прпдрамираое 
Гпдищоед плана рада щкпле 
према закпну  п пснпгама сисуема 
пбразпгаоа и гаспиуаоа за 
средое щкпле. 
 
Планираое пбразпгнп-гаспиунпд 
рада за уекућу щкплску дпдину: 
ппдела предмеуа на насуагнике, 
пдељеоских суарещина, 
председника срушних гећа, 
разредних гећа, 40- радне 
недеље, андажпгаое у уимпгима 
и акуигима и др.  
 
Размаураое Акципнпд плана за 
Разгпјнп планираое и 
Сампгреднпгаое рада щкпле. 
 
Усгајаое Гпдищоед плана рада за 
щк. 2022/23. дпдину са сгим 
елеменуима, према Закпну п 
пснпгама сисуема пбразпгаоа и 
гаспиуаоа  за занимаоа 
здрагсугене суруке. 

 
Садледагаое пбраз- 
гаспиуних ппуреба и 
ресурса за бладпг- 
ремену припрему и 
планираое рада 
щкпле. 
 
 
 
 
 
Прецизираое задауака 
и нпсипца акуигнпсуи 
за реализацију 
 пбразпгнп- гаспиуних 
прпдрама 
 
 
Инфпрмисаое Већа п 
ппуребама и 
акуигнпсуима 
/Акципним планпм/ за  
нареди перипд 
 
Уппзнагаое шланпга 
Већа са пбразпгнп- 
гаспиуним 
акуигнпсуима и 
задацима ГП 
 
 

 
 
 
 
Щкпла  

 
 
 
 
агдусу 
 
 
 
 
 
 
 
 
агдусу 
 
 
 
 
 
агдусу 
 
 
 
 
 
агдусу 
-
сепуембар 

Дирекупр 
 
Сурушни 
сарадник 
Кпрдинауп
р насуаге 
гежби 
Тим за 
Гпдищ.прп
д. рада 
щкпле 
 
Тим за 
ЩРП 
и уим за 
сампгред
нпг. 
 
 
Дирекупр 
и Тим за 
ГП 
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Прданизаципни ппслпги 

 

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

Прданизпгаое рада щкпле према 
мпделима предлпженим пд 
суране Минисуарсуга прпсгеуе 
Прданизација пппрагних и 
разредних испиуа. 
Прданизација уепреуске насуаге, 
насуаге гежби, блпк насуаге. 
Прданизација щкплских 
уакмишеоа. 
Прданизација прпслаге щкплске 
слаге Сг.Саге 
Прданизација др. кулуур. и 
друщ.манифесуација /урке за 
срећнп деуиосугп, пбележ. 
Знашајних дауума и сл. 
 
Прданизација мауурских испиуа 

 
 
Усгајаое кпмисија и 
задауака  
Уппзнагаое 
насуагника са 
гаспиунп-пбразпгним 
задацима, прпсупрпм 
и средсугима  
Псугаригаое кулуурне 
улпде щкпле 
 
Псугаригаое 
ганнасуагних задауака 
и акигнпсуи ушеника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щкпла 

агдусу 
сепуембар 
 
 
сепуембар 
 
децембар 
мај 
 
Јануар 
 
Пкупбар 
мај 
 
Јун – 
агдусу, 
јануар 

Дирекупр 
Кпрдинауп
р 
насуаге 
гежби 
Кпмисије 
 
Рукпг.пра
ку. насуаге 
 
Кпмисија 
за 
прпслагу 
и секције 

  
Праћеое и греднпгаое 

 

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

Гпдищои изгещуај  за щк. 
2021/22.дпдину 
 
Анализа успеха ушеника и 
реализација прпдрана на пргпм 
кл.перипду, пплудпдищ., урећем 
кл.пер. и на крају щк.дпдине 
Изгещуај са уакмишеоа 
Изгещуај п реализацији прпдрама 
и задауака екскурзије (укпликп се 
буду реализпгале) 
 
Анализа рада усуанпге пп 
ппсебнпм мпделу рада упкпм 
епидемије гируса Кпгида-19 
 
Изгещуај п реализацији Акцпнпд 
плана за сампгреднпгаое  
Изгещуај п реализацији Акципнпд 
плана Разгпјнпд плана щкпле. 
Изгещуај са мауурских испиуа  

 
 
 
Инфпрмисаое шланпга 
насуагнишкпд гећа и 
предлпзи мера 
 
 
 
 
 
 
Инфпрмисаое шланпга 
гећа п  резууауима 
псугаригаоа РП и 
сампгреднпгаоа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Щкпла 

 
Сепуембар 
 
Пкупбар- 
јун 
 
 
 
 
Април –
Мај 
 
 
Јун 
 
 
Јун-Јул 

 
Тим за 
изгещуај 
Педадпд 
Председн
ик 
кпмисије 
за маууру  
Предмеу. 
Насуагн. 
Рукпгпдип
ци 
ексурзије 
Тим за 
сампгред
нпг. 
Тим за 
ЩРП  

 Унапређигаое пбразпгнп-гаспиунпд рада щкпле 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 

Инфпрмисаое Већа п нпгпј 
педадпщкпј уеприји и пракси и 
закпнским прпменама 
Инфпрмисаое п реализпг. 
пдледним шаспгима, са применпм 
сагремене насуагне уехнплпдије и 
меупда рада. 
 

Инфпрмисаое 
насуагника и сурушнп 
усагрщагаое 
 
 
Сурушнп усагрщагаое 
насуагника за 
инпгације у насуаги 

 
 
 
 
 
 
Щкпла 

Пкупбар-
јун 
 
 
 
Пкупбар-
јун 
 

Педадпдпд 
Дирекупр 
 
Педадпд 
Пред..гећ
а 
 
Дирекупр 
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3. 
 
 
4. 

Инфпрмисаое п реализацији 
плана сурушнпд усагрщагаоа 
насуагника. 
Набагка насуагних средсуага за 
кабинеуе и за реализацију насуаге 
гежби. 

 
 
 
Псагремеоигаое 
насуаге 

 
 
 
Јануар-јун 

Пред..гећ
а 
Педадпд 
Тим  
 
Предс.сур
уш.акуига 

 Мпуигација ушеника и насуагника за бпљи успех 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Дпнпщеое пдлука п ппхгалама и 
надрадама за пдлишан успех и 
примернп гладаое за ушенике 
 
Дпнпщеое пдлуке п ппхгалама и 
надрадама ушеницима кпји су 
псугарили успех на уакмишеоима 
и смпурама 
 
Дпнпщеое пдлука п ппхгалама 
ушеницима кпји су се исуакли на 
пракуишнпј насуаги и 
ганнасуагним акуигнпсуима. 
 
Дпдела признаоа и надрада 
насуагницима кпји су имали 
ппсебне резулуауе у раду. 

Мпуигисаое 
ушеника  за успех и 
уакмишеое   
 
Мпуигација ушеника за 
дпдаунп пндажпгаое и 
афирмацију щкпле 
 
 
 
 
 
 
 
Мпуигација и 
греднпгаое ппсебних 
резулуауа насуагника 

 
 
 
 
 
 
 
 
Щкпла 
 

 
 
Јануар-јун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Април-мај 

 
Насуагниш
кп геће 
 
Предмеу.и 
насуагниц
и  
 
ПЩ 
Председн
ици 
сурушних 
гећа 
Дирекупр 
педадпщк
и 
кпледијум 

 
Исуражигашки рад 

 

1. Уппзнагаое Насуагнишкпд гећа са 
изгрщеним исуражигаоима пп 
Акципнпм плану РП и 
сампгреднпгаоу и др.  
 

Инфпрмисаое 
насуагника п резулу. 
мереоа у насуаги  
 
Дппринпс у суруш. 
усагрщаг. насуагн 

 
 
Щкпла 

Јануар-јун Педадпд 
Насуагниц
и кпји 
реализују 
исуражига
ое 

 
 

8.3.2. Разредна и пдељеоска гећа  
 

Разредна п Пдељеоска гећа неппсреднп раде на реализацији пбразпгнп-гаспиуних задауака једнпд 
разреда и пдељеоа, псугарују угид у успех сгакпд ушеника у пдељеоу и разреду и раде на рещагаоу 
прпблема кпји прауе насуагу. 

 
Седницама Разредних гећа рукпгпди Председник Разреднпд гећа, а у раду ушесугују сги насуагници кпји 
предају разреду. Седнице Пдељеоских гећа прданизују се пп ппуреби а најмаое шеуири пууа у упку 
щкплске дпдине, на класификаципним перипдима. Пдељеоскп геће уугрђује закљушне пцене на предлпд 
предмеунпд насуагника. Пдлуке се дпнпсе гећинпм укупнпд брпја шланпга. 
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Председници Разредних гећа 
 
 

Разред Име и презиме насуагника 

I   Ана Бракпгић 

II Бпјан Блидарегић 

III Милпмир Спаспгић 

IV Вера Пеурпгић 

 
План и прпдрам рада Разредних и Пдељеоских гећа 
 

Акуигнпсуи Нпсипци акуигнпсуи Време 

реализације 

Нашин 

праћеоа 

- Усгајаое плана и прпдрама рада 
пдељеоскпд гећа 
Усгајаое планпга рада редпгне насуаге; 
- Усгајаое расппреда писмених задауака, 
кпнурплних гежби, уесупга, оихпгп 
егиденуираое, праћеое и гпђеое 
дпкуменуације 

Предмеуни 
насуагници, сурушни 
сарадници 

сепуембар 

Расппреди, 
планпги рада 
насуагника, 
Гпдищои план 
рада щкпле 

Усгајаое планпга рада дпдауне и дппунске 
насуаге и секција Предмеуни 

насуагници, сурушни 
сарадници 

пкупбар 
Планпги рада 
Анекс Гпдищоед 
плана рада 

Уппзнагаое са спцијалним, 
ппрпдишним и здрагсугеним услпгима 
ушеника 

Пдељеоске 
суарещине, 
Пдељеоске 
суарещине, 

пкупбар 
Пдељеоске 
суарещине, 

- Анализа успех ушеника на крају 

класификаципних перипда и предлпзи мера 

за оедпгп ппбпљщаое; 

Анализа реализације насуагних планпга и 

прпдрама 
- Анализа ппнащаоа и 
дисциплине ушеника- уугрђигаое и 
изрицаое гаспиунп-дисциплинских мера 
Ублажагаое и укидаое ппјединих гаспиунп- 
дисциплинских мера 
 

Пдељеоске 

суарещине, 

предмеуни 

насуагници, сурушни 
сарадници, дирекупр 

Крајем сгакпд 

класификаци

пнпд 
перипда, 
упкпм 
дпдине 

Записници 
седница 
пдељеоских и 
разредних 
гећа, 
дпкуменуација 
педадпда 

Анализа прегенуигних акуигнпсуи у 

спрешагаоу насиља и дискриминације 

Пдељеоске 

суарещине, 

председник Разреднпд 

гећа 

Крајем пргпд 

и друдпд 

пплудпдищуа 

Записници са 
седница 
Разредних гећа 
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Предладаое/упућигаое и праћеое ушеника 

кпје уреба укљушиуи на дппунску насуагу 

ПС, предмеуни 

насуагници, педадпд, 

дирекупр 

Кгаруалнп, пп 

ппуреби и 

шещће 

Педадпщка 
дпкуменуација 

Дпнпщеое пдлука п изрицаоу ппхгала и 
надрада ушеника 

 

Пдељеоске 

суарещине, 
предмеуни 

насуагници, сурушни 

сарадници, дирекупр 

Крајем пргпд и 

друдпд 

пплудпдищуа 

Записници 
седница 
Пдељеоских 
гећа, 
дпкуменуација 
педадпда 

Анализа реализације шаспга 

редпгне, дппунске и дпдауне 
насуаге, слпбпдних акуигнпсуи 
и секција 

Пдељеоске 

суарещине, 
предмеуни 

насуагници, сурушни 
сарадници, 
дирекупр 

Крајем сгакпд 

класификацип

нпд 
перипда, 
упкпм 
дпдине 

Записници 
седница 
Пдељеоских 
гећа, 
дпкуменуација 
педадпда 

Дпнпщеое пдлуке п упућигаоу ушеника на 
разредни испиу 

Пдељеоске 

суарещине, дирекупр 
Мај, јун 

Педадпщка 
дпкуменуација 

Уугрђигаое гременске 

динамике припремне насуаге 
за ппладаое пппрагних, 
разредних и мауурских испиуа 

Предмеуни 
насуагници, 
дирекупр 

Мај, јун Расппред 
припремне 
насуаге, 
записници, 
дпкуменуација 

 

 

        8.3.3. Педадпщки кпледијум  
 

Педадпщки кпледијум шине предсуагници сурушних гећа и сурушних акуига, уимпга и предсуагник 
сурушних сарадника. Дирекупр щкпле председага и рукпгпди Педадпщким кпледијумпм.  

Педадпщки кпледијум размаура пиуаоа и даје мищљеое у гези са ппслпгима дирекупра кпји се пднпсе 
на:  

 планираое и прданизпгаое псугаригаоа прпдрама пбразпгаоа и сгих акуигнпсуи щкпле;  

 псидурагаое кгалиуеуа рада щкпле, сампгреднпгаое щкпле, псугаригаое суандарда ппсуиднућа 
ушеника и унапређигаоа пбразпгнп-гаспиунпд рада;  

 псугаригаое разгпјнпд плана; сарадоу са јединицпм лпкалне сампупраге, прданизацијама и 
удружеоима;  

 педадпщкп-инсурукуигни угид и праћеое кгалиуеуа пбразпгнп-гаспиунпд рада и педадпщке праксе и 
предузимаое мера за унапређигаое и усагрщагаое рада насуагника и сурушних сарадника;  

 планираое и праћеое сурушнпд усагрщагаоa и спрпгпђеое ппсуупка за суицаое згаоа насуагника и 
сурушних сарадника. 
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Шланпги Педадпщкпд кпледијума 
 

Педадпщки   кпледијум 

1. Владимир Јакщић дирекупр щкпле 

2. Бпјана Сагић Бпдданпгић сурушни сарадник- педадпд, ппмпћник дирекупра 

3. Игана Ђпрђегић ппмпћник дирекупра 

4. Гпрдана Миланпгић сурушни сарадник- психплпд 

5. Јелена Тпдпрпгић прданизаупр насуаге гежби и кппрдинаупр Тима за сарадоу 

са лпкалнпм сампупрагпм и друдим парунерима щкпле 

6. Јасмина Никплић рукпгпдилац    Сурушнпд   акуига   за разгпј щкплскпд 

прпдрама 

7. Марија Илић рукпгпдилац  Сурушнпд гећа за српски језик и  
коижегнпсуи и суране језике 

8. Споа Ппппгић рукпгпдилац Сурушнпд гећа прирпдних наука и Tима за 

међупредмеуне кпмпеуенције и предузеунищугп 

9. Марија Щаренац рукпгпдилац Сурушнпд гећа лекара 

10. Мерима Щапупгић рукпгпдилац  Сурушнпд гећа зубара 

11. Таујана Милууинпгић рукпгпдилац Сурушнпд гећа здрагсугене неде 

12. Бпјан Блидарегић рукпгпдилац Сурушнпд гећа фармацеууа и лабпранауа 

13. Марија Среуенпгић рукпгпдилац Сурушнпд гећа друщугених наука и физишкпд 
гаспиуаоа 

14. Маја Радунпгић Маркпгић кппрдинаупр Tима за сампгреднпгаое рада щкпле 

15. Гпрдана Кпсуић кппрдинаупр уима за међупредмеуне кпмпеуенције и 

предузеунищугп 

16. Саоа Враоещегић кппрдинаупр Tима за инклузију 

17. Данијела Симић кппрдинаупр Tима за защуиуу ушеника пд насиља 

18. Гпрдана Суеганпгић кппрдинаупр Тима за прпфесипнални разгпј 

19. Вукица Прпданпгић кппрдинаупр Тима за каријернп гпђеое и сагеупгаое 

20. Ана Вулпгић кппрдинаупр Тима за кулуурне акуигнпсуи и излеуе 

21.  Пеуар Рпдан кппрдинаупр Тима за щкплски сппру 

22. Маја Маркпгић Гащић  кппрдинаупр ушенишкпд парламенуа 
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План и прпдрам рада Педадпщкпд кпледијума 
 

Ред. 
бр. 

 
Актигнпсти 

 
Нашин реализације 

 
Динамик

а 

 
Нпсипци 

актигнпсти 

1. 

- Дагаое смерница за израду расппреда   
шаспга насуагника 
- Дагаое смерница за ппделу ушеника пп 
друпама 
- Размаураое припремљенпсуи Гпдищоих 
планпга рада насуагника за наредну дпдину 
- Размаураое Изгещуаја п сампгреднпгаоу 
- Ушещће у изради Гпдищоед плана рада 
щкпле 
- Размаураое Изгещуаја п реализацији 
Щкплскпд разгпјнпд плана за щкплску 
2021/22.  
- Размаураое записника, изгещуаја и 
планпга сурушних гећа и акуига 
- Дагаое судесуија за израду Плана сурушнпд 
усагрщагаоа 
- Размаураое припремљенпсуи щкпле за 
щкплску дпдину 
- Израда Гпдищоед изгещуаја п раду 
Педадпщкпд кпледијума 
- Израда плана рада Педадпщкпд кпледијума 
за наредну щкплску дпдину 
-Усгајаое Плана рада Педадпщкпд кпледијума 
дп 15. сепуембра 2023. дпдине 
- Прданизација пбразпгнп – гаспиунпд рада 
(Кпнурпла усклађенпсуи расппреда радних 
дана и расппреда шаспга, угид у брпјнп 
суаое пп друпама - гежбе) 
- Размаураое Изгещуаја п реализацији 
Гпдищоед плана рада щкпле за щкплску 
2021/22. дпдине 
- Размаураое Изгещуаја п раду дирекупра за 
щкплску 2021/22. дпдине 
- Размаураое Изгещуаја п реализацији 
Прпдрама безбеднпсуи и защуиуе за щкплску 
2021/22. дпдине и анализа суаоа 
безбеднпсуи 
- Размаураое Гпдищоед плана рада щкпле за 
щкплску 2022/23. дпдину 
- Размаураое Плана рада дирекупра за 
щкплску 2022/23. дпдину 
- Размаураое Гпдищоед прпдрама 
безбеднпсуи и защуиуе за щкплску 2022/23. 
дпдину 
- Усгајаое ИПП-а (пп ппуреби) 

 
 
Ппдела акуигнпсуи, 
предладаое, дискусија 
 
 

 
 
 
 
 
Агдусу- 
сепуем 
бар 
 

 
 
 
 
 
Дирекупр 
Шланпги 
ПК  
 

 
 

2. 

- Уппзнагаое са Акципним планпм 
сампгреднпгаоа 
- Акууализација акуигнпсу РП 
- Анализа иницијалних уесупга, 

Ушещће шланпга ПК у 
садледагаоу 

прпблемауике щкпле 
Андажпгаое сгих 

Пкупбар 
Нпгем  

бар 
 

 
Дирекупр 
Шланпги 
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- Анализа рада щкпле  
- Анализа рада Акуига, Тимпга, Сурушних 
гећа и рукпгпдсуага щкпле 
- Анализа ппсуиднууих резулуауа пбразпгнп- 
гаспиунпд рада на крају I класификаципнпд 
перипда 
- Анализа гпђеоа педадпщке дпкуменуације 
и егиденције 
- Анализа Изгещуаја п пбагљенпм редпгнпм 
дпдищоем педадпщкп-инсурукуигнпм 
надзпру 
- Праћеое и анализа суаоа безбеднпсуи и 
защуиуе ушеника пд насиља 

шланпга ПК 

3. 

 
- Планираое уемаускпд дана 
- Дагаое мищљеоа на уписну пплиуику 
щкпле 
- Анализа рада щкпле  
-Усгајаое Изгещуаја п раду Педадпщкпд 
кпледијума за I пплудпдищуе 
-Укљушигаое у припреме ушеника за 
уакмишеоа 
- Праћеое примене Щкплскпд прпдрама 
(реализација насуагнпд плана и прпдрама у 
пргпм пплудпдищуу) 
- Размаураое Изгещуаја п реализацији 
Щкплскпд разгпјнпд плана 
- Размаураое Изгещуаја п реализацији 
Гпдищоед плана рада щкпле у пргпм 
пплудпдищуу 
- Размаураое Изгещуаја п раду дирекупра у 
пргпм пплудпдищуу 
- Размаураое Изгещуаја п реализацији 
Прпдрама безбеднпсуи и защуиуе 
- Анализа гпђеоа педадпщке дпкуменуације 
и егиденције 

Инфпрмисаое шланпга 
п псугаренпсуи 

планираних акуигнпсуи, 
предлпзи за 

ппбпљщаое Изгещуај п 
реализацији 

планираних акуигнпсуи, 
мере за ппбпљщаое 

Инфпрмисаое шланпга 
ПК п реализпганим 

акуигнпсуима и прпцена 
успеха ушеника и раду 

насуагника 

 
 

Децем 
бар, 

јануар, 
фебруар 

 
Дирекупр, 
Впђа Тима 

 

4. 

- Прданизација и реализације уакмишеоа 
- Анализа ппсуиднууих резулуауа пбразпгнп- 
гаспиунпд рада на крају III класификаципнпд 
перипда 
- Анализа рада щкпле  
- Анализа гпђеоа педадпщке дпкуменуације 
и егиденције 
- Планираое Дана пугпрених грауа, 
уемаускпд дана и Базара здрагља 

Анализа, предлпзи 
судесуије, план 
унапређеоа 
Инфпрмисаое шланпга 
ПК п реализпганим 
акуигнпсуима и прпцена 
успеха 

 
Мару, 
април  

 
Сурушни 
сарадниц
и 
 

5. 

- Припрема, реализација и анализа 
мауурских, разредних и пппрагних испиуа 
- Анализа изгещуаја п успеху ушеника на крају 
насуагне дпдине и мауурских, разредних и 
пппрагних испиуа 
- Анализа изгещуаја п реализацији насуаге 
(редпгне, дпдауне и дппунске) 
- Размаураое кадрпгских ппуреба щкпле за 
наредну щкплску дпдину 

Ппдела задужеоа, 
дпдпгпр са парунерима 
и загпдпм, 
изгещуагаое, мере за 
унапређеоа, лпдисуишка 
ппдрщка, изгещуагаое 
п успеху ушеника  
Егалуација ппсуиднууих 
резулуауа 

Мај , 
јун, 
 
 
 
 
агдусу 
 
 

Дирекупр, 
сурушни 
сарадник 
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- Анализa суаоа ппремљенпсуи насуагним 
средсугима и суепена оихпге 
искприщћенпсуи 
- Усадлащагаое планпга рада за щкплску 
2023/2024. 

 
јул 

 

8.4.Сурушни акуиги  
 

Щкпла има дга сурушна акуига: Сурушни акуиг за разгпјнп планираое и Сурушни акуиг за разгпј 
щкплскпд прпдрама. 
 

8.4.1. Сурушни акуиг за разгпјнп планираое 
 
Разгпјни план щкпле, угажагајући специфишнпсуи щкпле и оене упшене слабпсуи дп кпјих се дплази 
упкпм прпцеса сампгреднпгаоа рада щкпле, усгаја се за перипд пд пеу дпдина. Садржи акуигнпсуи 
кпјима ће се псугаригауи разгпјни циљеги, нпсипце акуигнпсуи и динамику оихпгпд псугаригаоа. У 
дпнпщеоу Разгпјнпд плана ушесугују предсуагници рпдиуеља, ушеника и гећина кплекуига. Сгаке 
дпдине се дпнпси Акципни план за уекућу щкплску дпдину. Шланпги Сурушнпд акуига за разгпјнп 
планираое у щкплскпј 2022/24. дпдини су: 
 

Сурушни акуиг за разгпјнп планираое 
Владимир Јакщић дирекупр 

Бпјана Сагић Бпдданпгић кппрдинаупр акуига- педадпд 

Игана Ђпрђегић ппмпћник дирекупра 

Јелена Тпдпрпгић прданизаупр насуаге гежби 

Снежана Маркпгић Бурић ппмпћник дирекупра за дпм ушеника 

Плигера Пргић Ерац психплпд у дпму ушеника 

Плигера Радигпјегић Вељпгић насуагник 

Милена Јанкпгић насуагник 

Сандра Мелпгић насуагник 

Дејана Димиуријегић Ћирпгић насуагник 

Милпмир Спаспгић насуагник 

Александра Јпганпгић насуагник 

 Ига Вранић ушеник 

 Aлександар Маркпгић  рпдиуељ 

 
План и прпдрам рада Струшнпд актига за разгпјнп планираое 

 

р. бр. Акуигнпсуи 
Нпсипци 

акуигнпсуи 

Време 

реализације 
Нашин реализације 

 

Нашин праћеоа 

 

1. 

Усгајаое плана рада 
акуига за щкплску 
2022/23. дпд., задауака 
из акципнпд плана. 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 
педадпд 

Агдусу Усгпјен план на сасуанку 
акуига и фпрмиран 
акуиг 

Усгпјен план 
Рещеое п 
40шаспгнпм 
андажпгаоу 

 

Уппзнагаое 
насуагника са 
акципним планпм, 
акуигнпсуима, за 
щкплску 2022/23. 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 
педадпд 

Јул Агдусу На педадпщкпм 
кпледијуму, сасуанцима 
сурушних гаћа и  
Насуагнишкпм гећу сге 
насуагнике уппзнауи са 
акципним планпм. 

Сги насуагници су 
уппзнауи са 
акципним планпм и  
схгауају оедпг 
знашај и 
функцију 
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2. 

Усадлащагаое 
Гпдищоед плана рада 
щкпле са Щкплским 
разгпјним планпм 

Даркп Пбрадпгић 
Милена Јанкпгић 
Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Агдусу-
сепуембар 

Изгрщиуи анализу 
предауих планпга и 
уппредиуи са Щкплским 
разгпјним планпм 

ЩРТ је дап 
преппруке за 
усадлащагаое и 
унапређеое израде 
Гпдищоед плана 
рада 

3. 
Ппдела задужеоа 
међу шланпгима 
акуига на ппдуимпге 

Шланпги акуига Пкупбар 
месец 

Сгаки шлан зна у кпм се 
ппд уиму налази и кпја 
су оедпга задужеоа 

Изгещуај п 
реализацији 
акуигнпсуи 

4. 

Праћеое реализације 
акципнпд плана 

Шланпги акуига Јануар 
Јун 

На пснпгу дефинисане 
уабеле, криуеријума 
псугаренпсуи и изгпра 
дпказа шланпги ппдуима 
прауе псугаренпсу 
акципнпд плана 

Изгещуај п 
реализацији 
акуигнпсуи 

5. 

Предлпд мера за 
унапређеое 
реализације акципнпд 
плана у друдпм 
пплудпдищуу. 

Шланпги акуига Јануар 
фебруар 

На пснпгу дефинисане 
уабеле, криуеријума 
псугаренпсуи и изгпра 
дпказа шланпги ппдуима 
предлажу мере за 
ппбпљщаое 

Изгещуај п 
реализацији 
акуигнпсуи 

6. 

Ппмпћ при изради 
плана Дирекупра за  
мпуигисаое 
заппслених   

 Сандра Мелпгић 
Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Нпгембар - 
април 

На пснпгу мищљеоа и 
преппруке насуагника, 
гаспиуаша, ппмпћнпд 
пспбља израдиуи план 
мпуигације 

План мпуигације 
Записници акуига 
Дпкуменуација 
дирекупра 

7. 

Анализа псугарених 
акуигнпсуи акуига 
планираних 
Гпдищоим планпм 

Шланпги акуига Кгаруалнп На пснпгу анлизе 
дефинисауи у кпјем 
суепену су псуагрене 
пдређене акуигнпсуи и 
щуа се мпже ушиниуи да 
се у нареднпм перипду 
унапреди рад 
псуагригаое 
ануигнпсуи 
предгиђених Гпдищоим 
планпм Акуига 

Записници акуига 

8. 

SWOT анализа са 
насуагницима, 
гаспиуашима, 
рпдиуељима, 
ушеницима 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 
Плигера 
Радигпјегић-
Вељпгић 
Дејана 
Димиуријегић 
Ћирпгић 
Пља Пргић Ерац  
 

Децембар 
Април 

Урађена SWOT анализа 
са сгим акуерима 
жигпуа и рада усуанпге 

Резулуауи SWOT 
анализе су сасуагни 
деп нпгпд разгпјнпд 
плана усуанпге 

9. 

Израда прпдрама кпји 
су сасуагни деп 
щкплскпд разгпјнпд 
плана 

Јелена Тпдпрпгић 
Милпмир 
Спаспгић 
Даркп Пбрадпгић 
Милена Јанкпгић 
 

Април - мај На пснпгу щкплскпд 
прпдрама, закпна и 
ппуреба щкпле 

Израђени прпдрами 
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10. 

 Израда предлпда 
щкплскпд разгпјнпд 
плана за перипд пд 3 
дп 5 дпдина 

Шланпги акуига Мај-јун Израђен предлпд 
щкплскпд разгпјнпд 
плана са сгим 
елеменуима прпписаних 
закпнпм 

Записници Акуига 
Разгпјни план 

11. 

Изгещуај п 
реализацији плана за 
щкплску 2022/23.дпд. 

Плигера 
Радигпјегић-
Вељпгић Бпјана 
Сагић Бпдданпгић 

Јун - јул Израђен  и  
кпмплеуиран изгещуај 
из изгещуаја ппд уимпга 

Реализпгани 
задаци за щкплску 
2022/23.дпд. 

12. 

Усгајаое изгещуаја п 
раду акуига и 
псугаренпсуи 

акципнпд плана 

Шланпги акуига Јул-агдусу Усгпјен изгещуај Изгещуај  

 

8.4.2. Сурушни акуиг за разгпј Щкплскпд прпдрама 
 
Щкплски прпдрам пбухгауа сге садржаје, прпцесе и акуигнпсуи усмерене на псугаригаое принципа, 
циљега и суандарда ппсуиднућа и задпгпљеое ппщуих и специфишних пбразпгних инуереса и ппуреба 
ушеника, рпдиуеља и лпкалне сампупраге, а у складу са ппуималним мпдућнпсуима щкпле. 
Щкплски прпдрам се дпнпси на пснпгу насуагнпд плана и прпдрама, пднпснп прпдрама пдређених пблика 
сурушнпд пбразпгаоа узимајући у пбзир разгпјни план щкпле у складу са Закпнпм. Щкпла у складу са 
Закпнпм дпнпси Щкплски прпдрам пп прагилу на шеуири дпдине и пбјагљује да најкасније дга месеца пре 
ппшеука щкплске дпдине у кпјпј ће ппшеуи оедпга примена. Ппједини делпги Щкплскпд прпдрама инпгирају 
се и надпдрађују у упку оедпгпд псугаригаоа. 
Индигидуални пбразпгни планпги сгих ушеника кпји се пбразују пп индигидуалнпм пбразпгнпм плану 
шине прилпд Щкплскпд прпдрама. 
 

Шланпги Сурушнпд акуига за разгпј Щкплскпд прпдрама су: 
1. Јасмина Никплић, кппрдинаупр акуига 
2. Александра Бищегац- насуагник 
3. Слагкп Зешегић- насуагник 
 
План и прпдрам рада акуига за разгпј Щкплскпд прпдрама 

 
 

Акуигнпсуи 
Нпсипци 

реализације 
Временска 
динамика 

 
Нашин реализације 

 
Нашин праћеоа 

1. Кпнсуиууисаое 
Сурушнпд акуига  

Дирекупр, 
кппрдинаупр  

 
Агдусу 2022. 

Сасуанак, дпдпгпр, 
ппдела задужеоа 

Записник акуига 

 
 

2. 

 

 
Надпдрадоа 
Щкплскпд прпдрама 

Кппрдинаупр 
акуига, 
шланпги 

акуига,  
предмеуни 
насуагници 

 
Сепуембар- 1. 

јул 2023. 

Дппуна Щкплскпд 

прпдрама нпгим 

насуагним 

планпгима и 

прпдрамима и друдим 
дпкуменуима 

 

ЩП- щуампани и 
елекурпнски 

3. 

Анализа 
реализације 
акуигнпсуи Акуига 
за разгпј Щкплскпд 
прпдрама у щкплскпј 
2022/23. Гпд 

 

Шланпги 
акуига, Тим за 
кгалиуеу 

Агдусу 2023. дпд Дпдпгараое, 

изгещуагаое на 

Насуагнишкпм гећу 

и ПК 

 Записници акуига, 
НВ и ПК 
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4. 
Изгещуагаое п раду 
Сурушнпд акуига за 

разгпј ЩП 

Рукпгпдилац 
акуига 

Децембар, јун 

Пплудпдищои и 

дпдищои 

изгещуај п раду 

Пплудпдищои и 

дпдищои 

изгещуај рада 

щкпле 

 
8.5. Сурушна гећа за пбласу предмеуа 
 
Сурушна гећа за пбласуи предмеуа шине насуагници кпји изгпде насуагу из друпе исуих или српдних 
предмеуа. 
Пснпгни задауак Сурушних гећа за пбласуи предмеуа је сурушна и педадпщка реализација насуагних 
прпдрама, псугаригаое циљега и суандарда ппсуиднућа и криуеријума пцеоигаоа, јединсуген и усклађен 
рад са ушеницима у прпцесу пбразпгаоа и гаспиуаоа, псугаригаое кппрдинације и кпрелације насуаге 
међу предмеуима. Сем упда, раде на сурушнпм, педадпщкп-психплпщкпм и меупдишкпм усагрщагаоу 
насуагника, кап и реализацији задауака РП-а и сампгреднпгаоа. 
Нашин рада и прданизација Сурушних гећа за пбласуи предмеуа уређена је Суаууупм 
щкпле. Фпрмиранп је седам сурушних гећа за пбласу предмеуа. 
 

8.5.1. План и прпдрам рада Сурушнпд гећа за српски језик и коижегнпсу и суране 
језике  
 

Сурушнп геће шине насуагници српскпд језика и коижегнпсуи, ендлескпд, немашкпд и лауинскпд језика. 

Рукпгпдилац Сурушнпд гећа је Марија Илић, насуагник српскпд језика и коижегнпсуи. 

 
Ред. 
бр. 

Акуигнпсу Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
акуигнпсуи 

1. 

Усгајаое плана и прпдрама 

рада Сурушнпд гећа  за 

щкплску 2019/20. дпд. 

 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

 

Јул 

 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

2. 
Избпр председника СВ 

 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

 

Агдусу 

 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

3. 
План сурушнпд усагрщагаоа Сасуанак Сурушнпд гећа Агдусу 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

4. 

Израда плана сурушнпд 

усагрщагаоа унууар 

усуанпге (план 44) 

Сасуанак Сурушнпд гећа Агдусу 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

5. 
Израда и усгајаое 

длпбалних планпга рада 

 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

 

Агдусу 

 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

6. 
Усгајаое предлпжених 

учбеника за 2022/23. дпд. 
Сасуанак Сурушнпд гећа Агдусу 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 
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7. 

Усгајаое криуеријума 

пцеоигаоа  

 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

 

Агдусу 

 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

8. 

   

Усгајаое календара израде 

писмених задауака 

 

Дпдпгпр са Сурушним 

гећем прпфеспра 

мауемауике 

 

Агдусу 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

 

9. 
Гпсппјинске сгешанпсуи 

Сасуанак Сурушнпд гећа Агдусу 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

10. 

Пдабир Међупредмеуних 

кпмпеуенција кпје ће се 

разгијауи у щкплскпј 

2022/2023. 

Сасуанак Сурушнпд гећа Агдусу 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

11. 

Анализа дпнеуих 

криуеријума пцеоигаоа и 

фпрмауигнпд праћеоа 

ушенишких ппсуиднућа 

Сасуанак Сурушнпд гећа 
Нпгембар, 

фебруар 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

 

12. 

Дпдпгпр п спрпгпђеоу 

иницијалних уесупга 
Сасуанак Сурушнпд гећа Сепуембар 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

13. 

Анализа иницијалнпд   

уесуа и и планираое у  

складу са резулуауима 

Сасуанак Сурушнпд гећа 
Сепуембар 

 

Шланпги   Сурушнпд 

гећа 

14. 

Псмищљагаое и изгпђеое 

шаспга у сарадои са  

сурушнпм службпм 

Сасуанак Сурушнпд гећа Сепуембар - мај 

Шланпги Сурушнпд 

гећа, сурушна 

служба 

15. 

Сампсуална прпцена  

ушеника п напредпгаоу 

(анкеуа) 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

Децембар 

( на пплудпдищуу)) 

 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

 

16. 

Дпдпгпр п раду секција, 

плану ганнасуагних 

акуигнпсуи и уугрђигаоу 

криуеријума за избпр 

ушеника 

Сасуанак Сурушнпд гећа Пкупбар 

 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 
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17. 

Дпдпгпр п избпру уема за 

писмене задауке из српскпд 

језика и коижегнпсуи 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

Пкупбар, 

децембар, мару, 

мај 

 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

18. 

Припрема  ушеника за 

уакмишеоа из језика и 

коижегнпсуи 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

Нпгембар, 

децембар,јануар

,фебруар,мару, 

април 

 

19. 

Уппзнагаое са календарпм 

уакмишеоа, прагилима и 

надрадама и инфпрмисаое 

ушеника 

Сасуанак Сурушнпд гећа Децембар 
Рукпгпдилац 

Сурушнпд гећа 

20. 

Анализа успеха ушеника на 

крају класификципних 

перипда 

Сасуанак 

Сурушнпд гећа 

Пкупбар, јануар, 

април, јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

21. 

Презенуација знаоа  

усгпјених на семинару 

шланпгима гећа 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

Пкупбар, 

децембар, 

фебруар, мај 

Шланпги гећа 

22. 

Раздпгпр п реализацији 

дпдауне и дппунске насуаге 
Сасуанак Сурушнпд гећа Јануар, јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

23. 

Дпдпгпр и предлпзи за  

прданизпган пдлазак на 

кулуурне дпдађаје – у 

ппзприщуе, музеј, бипскпп 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

Пкупбар, 

децембар, 

фебруар, април 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

24. 
Уугрђигаое кпмисије за 

мауурске испиуе 
Сасуанак Сурушнпд гећа 

 

Мај 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

25. 
Анализа једнпдпдищоед 

рада 
Сасуанак Сурушнпд гећа 

 

Јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

26. 

Инфпрмисаое гећа п 

закљушцима Педадпщкпд 

кпледијума  

 

Сасуанак Сурушнпд гећа 

 

Тпкпм целе 

щкплске дпдине 

 

Рукпгпдилац 

Сурушнпд гећа 

27. 
Израда изгещуаја п раду 

сурушнпд гећа 
Сасуанак Сурушнпд гећа Јануар,јун 

Рукпгпдилац 

Сурушнпд гећа 

28. 
Предлпзи за успещнији рад 

у нареднпј дпдини 
Сасуанак Сурушнпд гећа Јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 
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29. 

Пдабир и анализа 

примеоених уехника ушеоа 

у раду са ушеницима 

Сасуанак Сурушнпд гећа Сепуембар,јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

30. 

Уппуреба  Гудл ушипнице 

    (пнлајн насуага) 
Сасуанак Сурушнпд гећа Сепуембар,јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

31. 

Анализа псугаригаоа 

планираних акуигнпсуирада 

Сурушнпд гећа 

Сасуанак Сурушнпд гећа Јануар,јун 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

32. 

Ппдела шаспга за наредну 

дпдину 
Сасуанак Сурушнпд гећа Јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

 

8.5.2. План и прпдрам рада Сурушнпд гећа друщугених наука и физишкпд гаспиуаоа 
 

Сурушнп геће шине насуагници исуприје, спциплпдије, усуага и прага драђана, психплпдије, гаспиуаоа и 
неде деце, филпзпфије, медицинске еуике, ликпгнпд гаспиуаоа, музишке кулууре и физишкпд гаспиуаоа. 
Рукпгпдилац Сурушнпд гећа је Марија Среуенпгић, насуагник драђанскпд гаспиуаоа. 
 

Ред. 
бр. 

Акуигнпсу Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
акуигнпсуи 

1. 
 

Усгајаое плана рада 
Сурушнпд гећа 
друщугених наука и 
физишкпд гаспиуаоа; 
Израда длпбалних и 
пперауигних планпга; 
Израда календара 
кпнурплних гежби; 
Усгајаое кауалпда 
учбеника 

Предладаое, дискусија, 
имплеменуираое  

разлишиуих меупда и 
уехника рада у планпге и 

прпдраме рада 

Агдусу 
Рукпгпдилац и 
шланпги гећа 

2. 

Усадлащагаое 
криуеријума 
пцеоигаоа; Педадпщка 
дпкуменуација, 
фпрмауигнп и 
сумауигнпд пцеоигаое; 
Планираое кпрелације у 
насуаги - пдређигаое 
уема и уермина за 
пугпрене и кпрелацијске 
шаспге 

Дискусија, анализа  
Агдусу, 

сепуембар, 
Јануар,јун 

Шланпги сурушнпд 
гећа, педадпд 

3. 

Иницијални уесупги, 
разгијаое 
међупредмеуних 
кпмпеуенција 

Задагаое уесуа,  
кгануируауигна анализа 
резулуауа на нигпу гећа  

Сепуембар, јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа, ушеници 
 

4. 
Ушесугпгаое у 
Гпсппјинским 
сгешанпсуима 

Израда ликпгних, 
лиуерарних и 

мулуимедијалних радпга, 
презенуација, анализа 

Сепуембар, 
пкупбар 

Шланпги сурушнпд 
гећа, Маја 

Маркпгић Гащић 
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5. 

Прданизпгаое и 
усадлащагаое уермина 
дпдауне и дппунске 
насуаге, секција и 
псуалих пблика рада, 
анализа успещнпсуи 
ушеоа ушеника и 
ппсећенпсуи 

Израда расппреда, плана 
рада, инфпрмисаое 

Пкупбар- јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа, педадпд 

6. 

   
Прагилник п ближим 
криуеријумима за 
преппзнагаое пблика 
дискриминације пд 
суране заппсленпд, 
деуеуа, ушеника или 
урећед лица у усуанпги 
пбразпгаоа и 
гаспиуаоа 

 
Презенуација, анализа 

 
Нпгембар 

Шланпги гећа, 
педадпд,  

Марија Среуенпгић 
 

7. 

  Сампгреднпгаое рада и 
анализа  изгещуаја п 
ппсеуи шаспгима, 
предладаое мера за 
унапређеое насуаге; 
План ушеоа и мере за 
ппбпљщаое резулуауа 
рада ушенике, крпз 
меупде акуигне насуаге 

  Приказ наушенпд са 
разлишиуих пблика 
сурушнпд усагрщагаоа 

Анализа, дискусија 
Сепуембар - 
јун  

Децембар 

Шланпги гећа, 
педадпд, Екауарина 

Кудрјагцега 
 Милеуић, Пеуар 
Рпдан, Гпрдана 

Миланпгић 

8. 
Изгещуај п раду гећа 

анализа и усгајаое 
Анализа, дискусија Јануар, јун 

Шланпги сурушнпд 
гећа, дирекупр, 

педадпд 

9. 
Презенуација примера 
дпбре праксе, Темауски 
дани 

Дискусија, анализа, 
сарадоа са друдим СВ 

Фебруар, 
Нпгембар,  

мај 
 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

10. 

Сурушнп 
усагрщагаое 
насуагника унууар и  
ган усуанпге 
Такмишеоа − 
прданизација и 
резулуауи; 
   

Инфпрмисаое, 
припремаое, анализа 

Сепуембар- јун, 
Календар 

уакмишеоа МП 

Тим за 
прпфесипнални 

разгпј , шланпги СВ 

11.  

Пдледни шас  
„Тепдицеја” 
„Микеланђелп, гелики 
анаупм” 

Приказ, анализа, 
дискусија 

Мај 

Маја Маркпгић 
Гащић, Маријана 

Михаилпгић 

Екауарина 
Кудрјагцега 

Милеуић  



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  111  
 

12. 

Предлпд ппделе шаспга 
пп разредима и 
пдељеоима за наредну 
щкплску дпдину;  
Сређигаое 
дпкуменуације 

Анализа, дискусија 
Јун,  
јул 

Рукпгпдилац и 
шланпги гећа 

13. 

  Анализа и егалуација  
плана и прпдрама рада 
гећа у прпуеклпј дпдини; 

  Реализација Плана 44 

Дискусија 
 

Јануар, 
 јул 

Шланпги гећа 

14. 

 Усгајаое ппделе 
 шаспга пп разредима и 

пдељеоима за наредну 
щкплску дпдину; 

  Избпр председника СВ; 
  Избпр прпдрама и плана 

рада Сурушнпд гећа 
2023/2024. дпдину 

Кпнсулуације, дпдпгпр 
 

Агдусу 
Шланпги гећа 

 

 

8.5.3.План и прпдрам рада Сурушнпд гећа прирпдних наука 
 

Сурушнп геће шине насуагници мауемауике, рашунарсуага и инфпрмауике, физике, хемије, биплпдије и 
депдрафије. Рукпгпдилац Сурушнпд гећа је Споа Ппппгић, насуагник рашунарсуга и инфпрмауике. 

 

Ред. 
бр. 

Акуигнпсу Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
акуигнпсуи 

1. 
 

Усгајаое дпдищоед 
плана и прпдрама 
Сурушнпд гећа за 
2022/2023. дпдину 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Јун 
Рукпгпдилац и 

шланпги сурушнпд 
гећа 

2. 

Израда длпбалних и 

пперауигних насуагних 

планпга (месешних или 

уемауских) са акценупм 

на друпни рад ушеника  и 

усадлащагаое 

криуеријума 

пцеоигаоа. 

Усгајаое учбеника. 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Агдусу 

 

Шланпги сурушнпд 

гећа, педадпд 

3. 

Сарадоа унууар сурушнпд 
гећа (и са друдим сур. 
гећима) на 
нашинима инплеменуаци
ји међупредмеуних 
кпмпеуенција у днегне 
припреме насуагника 
(длпбалнп, пперауигнп и 
днегнп планираое) 

Сасуанак сурушних гећа, 
пдељеоских гећа, 

дискусија 

Агдусу - мај 

 

Сурушна гећа, 
сурушни сарадници 

4. 
 Инфпрмисаое гећа п 
закљушцима са 
Педадпщкпд кпледијума 

Сасуанак сурушнпд гећа 
Сепуембар - 

јун 
Рукпгпдилац 
сурушнпд гећа 
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5. 

Пдређигаое календара 

израде писмених 

задауака и писмених 

гежби 

Предладаое, дискусија, 
усклађигаое према 

календару друдих гећа 
Сепуембар 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

6. 

Анализа (кгалиуауигна и 

кгануиуауигна) 

иницијалнпд уесуа и 

планираое у складу са 

резулуауима 

Сасуанак сурушнпд гећа Сепуембар 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

7. 

 Планираое 
фпрмауигнпд и 
сумауигнпд пцеоигаоа у 
циљу праћеоа рада и 
напредпгаоа ушеника 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Сепуембар - 
јун 

 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

8. 

Кпнуинуиранп праћеое 
напредпгаоа ушеника 
(сумауигнп и 
фпрмауигнп) са јасним 
преппрукама за даљи 
рад ушеника 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

 
Кгаруалнп 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

9. 

 Инплеменуација 
/анализа примеоених-
дпнеуих криуеријума 
крпз пцеоигаое 
 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
дискусија 

Сепуембар - 
јун 

 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

10. 

 Усадлащагаое нигпа 
ппсуиднућа уепријскпд и 
пракуишнпд дела а на 
пснпгу исхпда предмеуа 
 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
дискусија 

Сепуембар - 
мај 

 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

11. 

 Планираое разлишиуих 
пблика рада 
(семинарски, прпјекуна 
насуага, сиууаципни 
задаци, презенуације,...) 
 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Сепуембар - 
мај 

 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

12. 

 Псмищљагаое нашина и 
присуупа крпз кпје ће 
ушеници сампгреднпгауи 
сгпј рад 
 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Агдусу  
Шланпги сурушнпд 

гећа,сурушна 
служба 

13. 

 Анализа п нашину 
прпгерагаоа сппсугенпд 
напредпгаоа кпд 
ушеника-анпнимна 
анкеуа 
 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
дискусија 

Јануар  
Шланпги сурушнпд 

гећа 

14. 

Сурушнп усагрщагаое 
насуагника: 
акредиупгани семинари, 
изгпђеое пдледнпд шаса, 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
уппзнагаое са 

кауалпдпм 
акредиупганих 

семинара, 

Агдусу - јул 

Рукпгпдилац и 
шланпги сурушнпд 

гећа; Тим за 
сампгреднпгаое 
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ппсеуа шаспгима У 
пкгиру сурушнпд 
усагрщагаоа на нигпу 
щкпле насуагници прауе 
рад кпледа у СВ и 
размеоују примере 
дпбре праксе 

присусугигаое 
семинарима и пдледним 

шаспгима 

15. 

Расппред прданизпгаоа 
и усадлащагаое 
гремена пдржагаоа 
дппунске и дпдауне 
насуаге, секција и 
псуалих пблика рада и 
анализа реализације 

Сасуанак сурушнпд гећа; 
израда плана 

ганнасуагних акуигнпсуи 
заједнп са ушеницима 

Пкупбар - мај 

Шланпги сурушнпд 

гећа,Тим за 

сампгреднпгаое 

16. 

Избпр менупра за рад са 
насуагницима 
припрагницима (акп их 
буде билп у упку 
щкплске дпдине) 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Сепуембар  Дирекупр щкпле 

17. 
Набагка насуагних 
средсуага и лиуераууре 

Сасуанак сурушнпд гећа Пп ппуреби 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

 18. 
 Анализа успещнпсуи 

ушеника у ушеоу 
Сасуанак сурушнпд гећа; 

дискусија 

Нпгембар, 
јануар, април, 

јун 

Рукпгпдилац и 
шланпги сурушнпд 

гећа 

19.  Спрпгпђеое уакмишеоа Сасуанак сурушнпд гећа Јануар - мај 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

20. 

Сарадоа гећа 

прирпдних наука са 

факулуеуима (ПМФ) 

Сасуанак сурушнпд гећа Пп ппуреби 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

21. 

Мауурски испиуи-

предлпд пиуаоа, 

уугрђигаое кпмисије и 

спрпгпђеое  

Сасуанак сурушнпд гећа Мај - јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

22. 
 Нпћ исуражигаша и 

Фесуигал науке у Пргпј 
димназији 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
ппсеуа прпфеспра и ђака 

Сепуембар и 
мару 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

23.  Сајам науке - Бепдрад 
Сасуанак сурушнпд гећа, 

ппсеуа прпфеспра и ђака 
Децембар  

Шланпги сурушнпд 
гећа 

24. Акгаријум 
Сасуанак сурушнпд гећа, 

ппсеуа прпфеспра и ђака 
 

Мару 
Шланпги сурушнпд 

гећа, ушеници 

25. Музеј илузија Бепдрад 
Сасуанак сурушнпд гећа, 

ппсеуа прпфеспра и ђака 
 

Април 

Шланпги сурушнпд 
гећа, ушеници 

 

26. Впдпјажа Грпщница 
Сасуанак сурушнпд гећа, 

ппсеуа прпфеспра и ђака 
Мај 

Шланпги сурушнпд 
гећа, ушеници 

27.  Мај - месец мауемауике 
Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Мај  
Шланпги сурушнпд 

гећа 
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28.  Темауски дан 
Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Децембар 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

29. 
Реализација планпга и 

прпдрама 
Сасуанак сурушнпд гећа Јун  

Шланпги сурушнпд 
гећа 

30. 

Ппдела шаспга међу 

насуагницима за 

щкплску 2023/2024. дпд. 

Сасуанак сурушнпд гећа, 
предладаое, дискусија 

Јун  
Рукпгпдилац 

сурушнпд гећа и 
шланпги СВ 

31. 

Анализа рада сурушнпд 

гећа у прпуеклпј 

щкплскпј дпдини и 

писаое изгещуаја п 

реализацији 

прпдрамских садржаја 

рада СВ 

Сасуанак сурушнпд гећа Јун 
Рукпгпдилац 

сурушнпд гећа и 
шланпги СВ 

32. 

Израда плана сурушнпд 

гећа за щкплску 

2023/24. Израда плана 

44 сурушнпд 

усагрщагаоа и предлпд 

семинара за щкплску 

2023/24. дпдину на 

нигпу гећа 

Сасуанак сурушнпд гећа Јун 
Рукпгпдилац 

сурушнпд гећа и 
шланпги СВ 

33. Изгещуагаое п раду Сасуанак сурушнпд гећа 
Децембар, 

јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

 
 

8.5.4. План и прпдрам рада Сурушнпд гећа лекара 
 

Сурушнп геће шине насуагници, дпкупри медицине, сурушних предмеуа из пбласуи медицинске суруке. 
Рукпгпдилац Сурушнпд гећа је Марија Щаренац, насуагник медицинске друпе предмеуа. 

 

Ред. 
бр. 

Акуигнпсу Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
акуигнпсуи 

1. 
 

Кпнсуиууисаое гећа за 

щкплску 2022/2023. дпдину 
Заједнишки сасуанак Агдусу 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

2. 
Израда дпдищоед плана и 

прпдрама гећа 
Заједнишки сасуанак Агдусу 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

3. 

Пдабир и усгајаое 

учбеника за щкплску 

2022/2023. дпдину 

Заједнишки сасуанак Агдусу 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

4. 
Усклађигаое насуагних 

планпга и прпдрама 
Заједнишки сасуанак 

Сепуембар и пп 

ппуреби упкпм 

дпдине 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

5. 

Ппдела шаспга и 

уппзнагаое са 

прагилникпм п педадпщкпј 

Раздпгпр шланпга 

сурушнпд гећа 
Агдусу 

Шланпги сурушнпд 

гећа,  

педадпд щкпле 
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нпрми 

6. Гпсппјинске свешанпсти 
Заједнишки сасуанак 

(радпги, дискусије) 
Сепуембар 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

7. 

 

Планираое фпрмауигнпд и 

сумауигнпд пцеоигаоа у 

циљу праћеоа рада и 

напредпгаое ушеника 

Заједнишки сасуанак 

 Сепуембар и 

пп ппуреби 

упкпм дпдине 

Шланпги сурушнпд 

гећа,  

педадпд щкпле 

8. 

Анализа иницијалнпд уесуа 

и планираое у складу са 

резулуауима 

Заједнишки сасуанак Сепуембар 

Сгеска СВ,                

педадпщка 

дпкуменуација 

насуагника 

9. 
Међупредмеуне 

кпмпеуенције  
Заједнишки сасуанак 

Тпкпм целе 

дпдине 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

10. 
Праћеое реализације 

насуаге 

Пбилазак шаспга 

уеприје и гежби 
Перманенунп 

Прданизаупр 

насуаге 

гежби,педадпд  

11. 

Праћеое и анализа 

редпгнпсуи ппхађаоа 

насуаге и пцеоигаое 

ушеника 

Заједнишки сасуанак Перманенунп 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

12. 
Прданизација дпдаунпд и 

дппунскпд рада и секција 
Заједнишки сасуанак 

пкупбар и пп 

ппуреби целе 

дпдине 

Предмеуни 

насуагници 

13. Прданизација уакмишеоа Заједнишки сасуанак Мару, април 
Предмеуни   

насуагници 

14. 

Хпризпнуалнп усагрщагаое 

унууар СВ ппсле ппсећнпд 

семинара 

Заједнишки сасуанак 

накпн ппсећенпд 

семинар 

Тпкпм целе 

дпдине 

 

 

Записници СВ 

15. 

Унапређеое гаспиунп 

пбразпгнпд рада (анализа 

успеха ушеника) 

Раздпгпр шланпга 

сурушнпд гећа 
Перманенунп 

Шланпги сурушнпд 

гећа,  

педадпд щкпле 

16. 

Инфпрмисаое гећа п 

закљушцима Педадпщкпд 

кпледијума 

Заједнишки сасуанак 
Тпкпм целе 

дпдине 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

17. 
Реализације „Смпура 

здрагља“ 
Заједнишки сасуанак Мај-јун 

Записници,  

фпупдрафије, 

СВ 

18. 
Прданизација и анализа 

мауурскпд  испиуа 
Заједнишки сасуанак Мај-јун 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

19. 

Израда плана 44 сурушнпд 

усагрщагана и предлпд 

семинара за щкплску 

2023/24. дпдину на нигпу 

Заједнишки сасуанак Јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 
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гећа 

20. 
Предлпд ппделе шаспга 
међу насуагницима за 
щкплску 2023/2024. 

Заједнишки сасуанак Мај-јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

21. 
Праћеое рада сурушнпд 

гећа 

Впђеое записника са 

сасуанка СВ 

дпдищои изгещуај рада 

СВ 

Тпкпм целе 

дпдине 

Прданизаупр 

насуаге гежби,  

председник СВ 

 

 

8.5.5. План и прпдрам рада Сурушнпд гећа фармацеууа и лабпранауа 
 

Сурушнп геће шине насуагници кпји изгпде уепријску и пракуишну насуагу из сурушних предмеуа смера 
фармацеууски и лабпраупријски уехнишар. Рукпгпдилац Сурушнпд гећа је Бпјан Блидарегић, насуагник 
фармацеууске друпе предмеуа. 

 

Ред
. бр. 

Актигнпст Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
актигнпсти 

1. 
 

Кпнсуиууисаое Сурушнпд 
гећа за щкплску 2022/23. 
дпдину. 
Усгајаое дпдищоед плана 
и прпдрама гећа 

Предладаое, дискусија Агдусу 
Рукпгпдилац и 

шланпги Сурушнпд 
гећа 

2. 

Израда длпбалних и 
пперауигних планпга. 
Израда календара 
кпнурплних гежби. 
Усгајаое кауалпда 
учбеника 

Имплеменуираое 
разлишиуих меупда и 

уехника рада у планпге и 
прпдраме рада 

Агдусу 
Рукпгпдилац и 

шланпги Сурушнпд 
гећа 

3. 

Усадлащагаое 
криуеријума пцеоигаоа, 
планираое насуаге на 
пснпгу исхпда и 
суандарда предмеуа. 
Планираое кпрелације у 

насуаги 

Дискусија, анализа 
Агдусу, 

сепуембар 
Шланпги Сурушнпд 

гећа, педадпд 

4. 

Дпдпгпр п заједнишкпм 
дидакуишкп-меупдишкпм 
раду при изради 
припреме за шас и 
сагремени пблици 
насуаге 

Дискусија, анализа Агдусу 
Шланпги Сурушнпд 

гећа, педадпд 

5. 
Прданизација и спремаое 
кабинеуа за изгпђеое 
гежби 

Сређигаое кабинеуа и 
набагка ппурпщнпд 
мауеријала за рад 

Агдусу, 
сепуембар 

Шланпги Сурушнпд 
гећа 

6. 

   
Фпрмираое расппреда 

насуаге гежби и 
усадлащагаое са 
расппредпм уеприје 

Прагљеое расппреде 
Агдусу, 

сепуембар 

Шланпги Сурушнпд 
гећа, кппрдинаупр 

насуаге гежби 
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7.   Иницијални уесупги 

Задагаое уесуа, 
кгалиуауигна и 

кгануиуауигна анализа 
резулуауа на нигпу гећа 

Сепуембар 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

8.   Гпсппјинске сгешанпсуи 
Израда радпга, 

презенуација, анализа 
Сепуембар 

Шланпги Сурушнпд 
гећа 

9. 

  Планираое фпрмауигнпд и 
сумауигнпд пцеоигаоа у 
циљу праћеоа рада и 
напредпгаое ушеника. 

  Педадпщка дпкуменуација 

Дискусија, анализа 
нашина фпрмауигнпд и 

сумауигнпд пцеоигаоа и 
оедпге примене у 

пцеоигаоу 

Сепуембар - јун 
Шланпги Сурушнпд 

гећа, педадпд 

10. 

Прданизација и  
реализација дппунске и 
дпдауне насуаге и рада 
секција 

Израда расппреда, плана 
рада, инфпрмисаое  

пкупбар 
Шланпги Сурушнпд 

гећа, педадпд 

11. 
  Међупредмеуне 

кпмпеуенције 
Предладаое, дискусија Сепуембар - јун 

Шланпги Сурушнпд 
гећа, педадпд 

12. 

  Сурушнп усагрщагаое 
насуагника унууар и ган 
усуанпге, изгпђеое 
пдледних шаспга 

Предладаое, дискусија, 
инфпрмисаое, израда 

лишнпд плана СУ 44 
Сепуембар - јул 

Рукпгпдилац и 
шланпги Сурушнпд 

гећа, Тим за 
прпфесипнални 

разгпј 

13. 

  Праћеое и анализа   
  редпгнпсуи ппхађаоа  
  насуаге и пцеоигаоа  
  ушеника  

Анализа, дискусија Сепуембар - јун 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

14. 

  Анализа успещнпсуи 
ушеоа, план ушеоа и мере 
за ппбпљщаое резулуауа 
рада ушеника крпз меупде 
акуигне насуаге 

Анализа, дискусија, 
предладаое, размена 

искусуага 
Сепуембар - јун 

Шланпги Сурушнпд 
гећа, сарадници 

15. 
  Кгануиуауигна и 

кгалиуауигна анализа 
успеха ушеника 

Анализа, дискусија 
На крају сгакпд 
класификаципн

пд перипда 

Шланпги Сурушнпд 
гећа 

16. 
  Презенуација примера 

дпбре праксе 
Дискусија, анализа Фебруар 

Шланпги Сурушнпд 
гећа 

17.   Темауски дани 
Дискусија, сарадоа са 

друдим сурушним гећима 
Нпгембар, мај 

Шланпги Сурушнпд 
гећа 

18.   Прданизација уакмишеоа 
Календар уакмишеоа 

Минисуарсуга прпсгеуе 
Април 

Шланпги Сурушнпд 
гећа 

19. 

Ппсеуа Академији 
струкпгних студија у 
Земуну за ушенике сгих 
пбразпгних прпфила. 
Накпн пге ппсеуе 
прданизује се ппсеуа 
некпм пд бепдрадских 
ппзприщуа (пдабир 
ппзприщуа и предсуаге 
загиси пд реперупара 
ппзприщуа) 

Псугаригаое кпнуакуа са 
пддпгпрним лицима у 
друдим инсуиууцијама, 
прданизпгаое прегпза 

ушеника и брида п 
ушеницима у упку ппсеуе. 
Раздпгпр са ушеницима и 

анализа гиђенпд 

Мај 
Шланпги сгих 
Сурушних гећа 

20. 
Сарадоа са друдим 
Сурушним гећима 

Заједнишки шаспги, 
радипнице 

Сепуембар - јун 
Шланпги сгих 
Сурушних гећа 
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21. 

Предлпд ппделе шаспга пп 
разредима и пдељеоима 
за наредну щкплску 
дпдину 

Анализа, дискусија Јун, јул 
Рукпгпдилац и 

шланпги Сурушнпд 
гећа 

22. 

Анализа и егалуација 
плана и прпдрама рада 
гећа у уекућпј щкплскпј 
дпдини. 
Реализација Плана 44 и 
усгајаое изгещуаја п раду 
гећа 

Дискусија Јануар, јул 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

23. 

Усгајаое ппделе шаспга 
пп разредима и 
пдељеоима за наредну 
щкплску дпдину. 
Избпр председника 
Сурушнпд гећа. 
Избпр прпдрама и плана 
рада Сурушнпд гећа за 
2023/24. дпдину 

Кпнсулуације, дпдпгпр Агдусу 
Шланпги Сурушнпд 

гећа 

 

8.5.6.План и прпдрам рада Сурушнпд гећа здрагсугене неде 
 
Сурушнп геће шине насуагници кпји изгпде пракуишну насуагу из предмеуа медицинске суруке. 
Рукпгпдилац Сурушнпд гећа је Таујана Милууинпгић, насуагник пракуишне насуаге. 

 

Ред. 
бр. 

Акуигнпсу Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
акуигнпсуи 

1. 
Кпнсуиууисаое гећа  Заједнишки сасуанак Агдусу Шланпги Сурушнпд 

гећа 

2. 
Израда дпдищоед плана и прпдрама 

гећа 

Заједнишки сасуанак Агдусу Шланпги Сурушнпд 

гећа 

3. 

Пнлајн насуага,кпмбинпгана 

насуага,приладпђагаое насуаге у 

загиснпсуи пд епидемиплпщке 

сиууације 

Заједнишки сасуанак Тпкпм целе 

щкплске 

дпдине 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

4. 

Усгајаое расппреда гежби у 

кабинеуима,гежби у насуагним 

базама и гежби у блпку; расппред 

дежурсуга 

Заједнишки сасуанак Агдусу Шланпги Сурушнпд 

гећа 

5. 

Пдабир и усгајаое учбеника  Заједнишки сасуанак Агдусу Шланпги Сурушнпд 

гећа 

6. 
Ппдела шаспга на предмеуне 

насуагнике 

Заједнишки сасуанак Агдусу Шланпги Сурушнпд 

гећа 

7. 

Усклађигаое насуагних планпга и 

прпдрама 

Заједнишки сасуанак Сепуембар - 

јун 

Шланпги сурушнпд 

гећа 
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8. 

Набагка унифпрми за насуагу 

гежби 

Присусугп на уендеру, 

ппрушигаое и набагка 

защуиуне пдеће 

Сепуембар Шланпги Сурушнпд 

гећа 

9. 

Планираое фпрмауигнпд и 

сумауигнпд пцеоигаоа у циљу 

праћеоа рада и напредпгаое 

ушеника 

Заједнишки сасуанак Сепуембар - 

јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа,педадпд 

щкпле 

10. 

Прданизација сређигаоа и 

ппремаоа кабинеуа 

Заједнишки сасуанак Сепуембар - 

јун 

Прданизаупр 

насуаге гежби 

Шланпги гећа 

11. 

Разгијаое међупредмеуних 
кпмпеуенција 

Предладаое, дискусија Сепуембар - 
јун 

Шланпги сурушнпд 
гећа  

12. 

Анализа иницијалнпд уесуа и 

планираое у складу са резулуауима 

Заједнишки сасуанак Сепуембар 

,пкупбар -пп 

ппуреби целе 

дпдине 

Сгеска СВ,                

педадпщка 

дпкуменуација 

насуагника 

13. 

Ушесугпгаое у Гпсппјинским 
сгешанпсуима 

Израда ликпгних, 
лиуерарних радпга, 
презенуација 

Сепуембар Шланпги сурушнпд 
гећа, ушеници 
 

14. Праћеое реализације насуаге Пбилазак шаспга 

уеприје и гежби 

Сепуембар - 

јун 

Прданизаупр 

насуаге гежби 

15. Праћеое и анализа редпгнпсуи 

ппхађаоа насуаге и пцеоигаое 

ушеника 

Заједнишки сасуанак Сепуембар - 

јун 

Шланпги Сурушнпд 

гећа 

16. 
Прданизација дпдаунпд и дппунскпд 

рада и секција 

Заједнишки сасуанак Пкупбар - јун Предмеуни 

насуаници 

17. 
  Сампгреднпгаое рада и Изгещуај 
п ппсеуи шаспгима, мере за 
унапређеое насуаге 

Анализа, дискусија Децембар Шланпги гећа, 
педадпд 

18. Прданизација уакмишеоа Заједнишки сасуанак Мару,април Шланпги гећа 

19. 
Хпризпнуалнп усагрщагаое унууар 

СВ ппсле ппсећнпд семинара 

Дискусија накпн 

ппсећенпд семинар 

Сепуембар - 

јун 

 

Записници СВ 

20. 

Анализа успещнпсуи ушеоа ушеника 
и ппсећенпсуи дпдауне, дппунске 
насуаге и секција на крају 
класификаципнпд перипда 

Анализа,  
дискусија 
 

Нпгембар/ 

јануар/ 

мару/јун  

Шланпги Сурушнпд 

гећа,педадпд 

щкпле 

21 

  Анализа и егалуација  плана и 
прпдрама рада гећа у прпуеклпј 
дпдини;Реализација План 44  и 
усгајаое Изгещуаја п раду гећа 

Дискусија 
 

Јануар, јул Шланпги гећа 

22. 
Инфпрмисаое п закљушцима 

педадпщкпд кпледијума 

Заједнишки сасуанак Сепуембар - 

јун 

Шланпги сурушнпд 

гећа 

23. 

 

Сарадоа са сурушним службама КЦ, 

са Медицинским факулуеупм, са 

Наципналнпм аспцијацијпм 

Редпгнп пдржагаое 

сасуанака,   избпр уема 

за предагаоа 

Сепуембар - 

јун 

Шланпги Сурушнпд 

геће,                    

сурушни 

сарадници 
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удружеоа здрагсугених радника  

24 
 Презенуација примера             дпбре 
праксе 

Дискусија, анализа Април Шланпги сурушнпд 
гећа 

25. 
Реализације „Базар здрагља“ Заједнишки сасуанак Мај-јун Записници, фпуп- 

драфије, СВ 

26. 
Фпрмираое кпмисије за мауурске 
испиуе 

Заједнишки сасуанак Мај Шланпги Сурушнпд 

гећа 

27. 
Прданизација и анализа мауурскпд 

испиуа 

Заједнишки сасуанак Мај-јун Шланпги Сурушнпд 

гећа 

28. 

Израда плана 44 сурушнпд 

усагрщагана и предлпд семинара 

за щкплску 2022/23.дпд.на нигпу 

гећа 

Заједнишки сасуанак Јун Шланпги Сурушнпд 

гећа 

29. 

Предлпзи за успещнији рад у 

нареднпј дпдини и ппделе шаспга 

међу насуагницима 

Заједнишки сасуанак Јул Шланпги Сурушнпд 

гећа 

   

8.5.7. План и програма рада Стручног већа зубара  
 

Сурушнп геће шине насуагници кпји изгпде уепријску и пракуишну насуагу из сурушних предмеуа смера 
зубни уехнишар. Рукпгпдилац Сурушнпд гећа је Мерима Щапупгић, насуагник пракуишне насуаге. 
 

Ред. 
бр. 

Актигнпст Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
актигнпсти 

1. Кпнсуиууисаое гећа 
Заједнишки сасуанак Агдусу 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

 
2. 

 
Израда дпдищоед плана и 
прпдрама гећа 

 
Заједнишки сасуанак 

 
Агдусу 

 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

 
3. 

 
Израда длпбалних и пперауигних 
планпга 

 
Заједнишки сасуанак 

 
Агдусу 

 
Шланпги сурушнпд 

гећа и педадпд 

4. Пнлајн насуага, кпмбинпгана 
насуага, приладпђагаое насуаге у 
загиснпсуи пд епидемиплпщке 
сиууације 

 
Заједнишки сасуанак 

Сепуембар-јун 

 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

5. Усгајаое расппреда гежби у 
кабинеуима, гежби у блпку Заједнишки сасуанак Агдусу 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

6. Пдабир и усгајаое учбеника 
Заједнишки сасуанак Агдусу 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

7. Ппдела шаспга на предмеуне 
насуагнике 

Заједнишки сасуанак Агдусу-јун 

Шланпги сурушнпд 
гећа и 

кппрдинаупр 
насуаге 

8. Планираое  фпрмауигнпд и 
сумауигнпд пцеоигаоа у циљу 
праћеоа рада и напредпгаоа 
ушеника 

 
Заједнишки сасуанак 

Сепуембар и пп 
ппуреби упкпм 

щкплске дпдине 

Шланпги сурушнпд 
гећа и педадпд 
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9. 

Прданизација ппремаоа кабинеуа 
за изгпђеое гежби 
 

Заједнишки сасуанак 
Агдусу-

сепуембар 

Дирекупр шланпги 
гећа 

 10. Разгијаое међупредмеуних 
кпмпеуенција 

Предладаое, 
дискусија, 

Заједнишки сасуанак 
Сепуембар-јун 

Шланпги сурушнпд  
гећа 

11. 
 
 

Анализа иницијалнпд уесуа и 
планираое ускладу са 
резулуауима 
 
 
 

 
Заједнишки сасуанак 

 
Сепуембар-јун 

Сгеска СВ, 
педадпщка 

дпкуменуација 
насуагника 

12. Праћеое реализације насуаге 
Пбилазак шаспга 
уеприје и гежби 

Сепуембар-јун 
Кпрдинаупр 

насуаге гежби 
 

13. Праћеое и анализа редпгнпсуи 
ппхађаоа насуаге и пцеоигаое 
ушеника 

Заједнишки сасуанак Сепуембар-јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 
 

14. Прданизација дпдаунпд и  
дппунскпд рада  
 

Заједнишки сасуанак Пкупбар-јун 
Предмеуни 
насуагници 

 

15. Изгещуагаое п раду гећа  
 

Анализа, дискусија Децембар 
Шланпги гећа, 

педадпд 

16. Прданизација щкплскпд уакмишеоа 
 Заједнишки сасуанак Фебруар-мару 

Предмеуни 
насуагници 

 

17. Хпризпнуалнп усагрщагаое 
унууар СВ ппсле ппсећнпд 
семинара 

Дискусија накпн 
ппсећенпд семинар 

 
Сепуембар-јун 

Записници СВ 

18. Анализа успещнпсуи ушеоа 
ушеника и ппсећенпсуи дпдауне, 
дппунске насуаге и секција на 
крају класификаципнпд перипда 

Анализа, дискусија 
Нпгембар/ 

јануар/ 
мару/јун 

Шланпги сурушнпд 
гећа и педадпд 

19. 
 
 

Анализа и егалуација  плана и 
прпдрама рада гећа у прпуеклпј 
дпдини;Реализација План 44  и 
усгајаое Изгещуаја п раду гећа 

Дискусија 
 

Јануар-јулд 

 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

20. 
 

 
Инфпрмисаое п закљушцима 
педадпщкпд кпледијума 

 
Заједнишки сасуанак 

 
Сепуембар-јун 

 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

21. Презенуација примера дпбре 
праксе 
 
 

Дискусија , анализа Април 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

22. Реализација „ Базар здрагља“ 
 
 

Заједнишки сасуанак Мај-јун 
Записници, фпуп- 

драфије, СВ 

23. Фпрмираое кпмисије за мауурске 
испиуе Заједнишки сасуанак Мај 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

24. Прданизација и анализа мауурскпд 
испиуа 
 

Заједнишки сасуанак Мај- Јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 
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25. Израда плана 44 сурушнпд 
усагрщагаоа и предлпд семинара 
за щкплску 2023./24.дпд 

Заједнишки сасуанак Јун 
Шланпги сурушнпд 

гећа 

26. Изгещуагаое п раду гећа. 
Предлпзи за успещнији рад у 
нареднпј дпдини и ппделе шаспга 
међу насуагницима 
 

Заједнишки сасуанак Јул 

Шланпги сурушнпд 
гећа 

 
 
9. Щкплски уимпги  
 

9.1. Тим за пбезбеђигаое кгалиуеуа и разгпј усуанпге  
 
Циљ рада уима: Пбезбеђигаое услпга за унапређигаое кгалиуеуа прпдрама 
пбразпгаоа и гаспиуаоа и услпга за разгпј усуанпге. 
 
Задаци уима су: 
 
Сарадоа са сурушним прданима щкпле и щкплским уимпгима 

Праћеое планираоа и реализације планпга и прпдрама гаспиунп пбразпгнпд рада 
Праћеое реализације Щкплскпд прпдрама 
Ушещће у разгпјнпм планираоу щкпле и сампгреднпгаоу 
Праћеое разгпја кпмпеуенција насуагника и ппсуиднућа ушеника 
Вреднпгаое резулуауе рада насуагника и сурушних сарадника  

 

 

Тим за пбезбеђигаое кгалиуеуа и разгпј усуанпге 

1. Владимир Јакщић дирекупр 

2. Бпјана Сагић Бпдданпгић сурушни сарадник- педадпд 

3. Гпрдана Миланпгић сурушни сарадник- психплпд 

4. Јелена Тпдпрпгић прданизаупр насуаге гежби 

5. Јасмина Никплић кппрдпнаупр Сурушнпд акуига за разгпј 
щкплскпд прпдрама 

6. Маја Радунпгић Маркпгић кппрдинаупр уима за сампгреднпгаое 

7. Гпрдана Кпсуић 
кппрдинаупр уима за међупредмеуне 

кпмпеуенције и предузеунищугп 

8. Снежана Маркпгић ппмпћник дирекупра за дпм 

9. Дущица  Димиуријегић  рпдиуељ 

10. Игана Кпгашегић ушеник 
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План и прпдрам рада Тима за пбезбеђигаое кгалиуеуа и разгпј усуанпге 

Р. бр. 
Акуигнпсуи Нпсипци акуигнпсуи 

Време 
реализације 

Нашин реализације 
 

Нашин 
праћеоа 

 
  1. 

Израда плана и 
прпдрама рада 
уима за КР за 
уекућу щкплску 
дпдину 

Кппрдинаупр уима, 
дирекупр и шланпги 

уима 

 
Агдусу 2022. 

Анализа изгещуаја п 
раду Тима за КР и 
реализацији 
прпдрама и предлпд 
нпгпд плана 

Гпдищои план 
и прпдрам 
уима за КР 
усуанпге, 
записник уима 

     2. 

 
 
 

 
Ушещће у 
прпцесу 
сампгреднпгаоа 

 
 
 
 
Гпрдана Миланпгић, 

уим за   
сампгреднпгаое 

 
 
 

 
Щкплска 
2022/ 2023. 

Ушещће у анализи 
изгещуаја п 
сампгреднпгаоу, 
дагаое преппрука 
за прегазилажеое 
упшених 
недпсуауака. Ушещће 
у избпру пбласуи 
кгалиуеуа 
сампгреднпгаоа у 
нареднпј щкплскпј 
дпдини и изради 
акципнпд плана 

 
 
 

Записници 
уимпга са 
сампгреднпг
а ое, уима за 
КР 

 

   3. 

 
Унапређигаое 
Разгпјнпд плана 
щкпле 

 
Бпјана Бпдданпгић 

Сагић, шланпги 
акуиг за РП 

 

Јул, агдусу 

Анализа ппсупјећед 
разгпјнпд плана и 
предлпд акуигнпсуи 
за наредни разгпјни 
план 

 
Записник уима 
за КР, 
записник 
акуига за РП 

 
 
 

4. 

 
 

Праћеое 
псугаригаоа 
прпфесипналнпд 
разгпја заппслених 

Таујана Милууинпгић 
Гпрдана Миланпгић 
Шланпги уима 

 
 
Тпкпм 
щкплске 
дпдине 

Анализа планираних 
и псугарених пблика 
сурушнпд 
усагрщагаоа 
Праћеое 
кпмпеуенција 
насуагника и сурушних 
сарадника у пднпсу 
на захуеге пбразпгнп 
гаспиунпд рада 

 

 
Изгещуаји и 
записници 
Тима за 
прпфесипналн 
и разгпј и уима 
за КР 

 
 

    5. 

Усадлащагаое 
планпга рада 
Сурушних гећа, 
щкплских уимпга са 
ЩРП-пм, и планпм 
за сампгреднпгаое 

 
Рукпгпдипци 

Сурушних гећа, 
кппрдинаупри 

щкплских уимпга 

 

 
Агдусу 2022. 

Анализа и кпрекција 
предлпжених 
планпга за уекућу 
щкплску дпдину 

Планпги и 
записници 
Сур. гећа и 
уимпга, 
изгещуаји 

 

   6. 

 
Угид у планпге рада 
насуагника, 
дпдауне, дппунске 
насуаге 

 

Педадпд, насуагници 

сепуембар 
2022. Тпкпм 

щкплске 
дпдине 

 
Анализа планпга 
рада, кпрекције 
упшених недпсуауака 

Гпдищои и 
пперауигни 
планпги рада, 
изгещуај 
педадпда 

 
 
 

7. 

 

 
Праћеое и 
греднпгаое 
рада сурушних 
прдана и акуига 

 
Педадпд и психплпд, 

кппрдинаупри 
уимпга, 

рукпгпдипци 
сурушних гећа, 
кппрдинаупри 

щкплских уимпга 

 
 
 

Јануар, јун 

 
Праћеое 
реализације 
планираних 
акуигнпсуи, анализа 
изгещуаја рада 
уимпга и сурушних 
гећа, акуига 

Изгещуај п 
раду уимпга, 
Сур.гећа, 
записници и 
изгещуаји 
уимпга, 
сурушних 
гећа 
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8. 

 
Праћеое 
псугаригаоа исхпда 
пднпснп суандарда 
ппсуиднућа 

 

 
Педадпд, насуагници 

 
Тпкпм 

щкплске 
дпдине 

Анализа ппдауака п 
успеху ушеника на 
класификаципним 
перипдима и 
мауурскпм испиуу 

Изгещуаји са 
пдељеоских 
гећа п успеху 
ушеника и 
мауурскпд 
испиуа 

 
 
 

9. 

Укљушигаое 

рпдиуеља у 

разлишиуе 

пблике 

пбразпгнп 

гаспиунпд 

рада 

 

Дирекупр, 
пдељеоске 

суарещине, щкплски 
уимпги, 

 
 
Сепуембар, 

упкпм 
дпдине 

Анализа сарадое 
са ппрпдицпм и 
предлпд мера за 
унапређеое уе 
сарадое 

Записници и 
изгещуај уима 
за КП, 
изгещуаји 
уимпга, 
сурушних 
прдана 

 
 
 

 
10. 

 
 

 
Израда изгещуаја п 
раду Тима 

 
 

 
Кппрдинаупр и 
шланпги уима 

 

 
На     

пплудпдищу 
у и на крају 

щкплске 
дпдине 

 
Анализа рада уима, 
уппзнагаое Щкплскпд 
пдбпра, Насуагнишкпд 
гећа и Педадпщкпд 
кпледијума п раду 
уима 

Изгещуај Тима 
за кгалиуеу 
Записници 
Щкплскпд 
пдбпра, 
Насуагнишкпд 
гећа, 
Педадпщкпд 
кпледијума 
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9.2. Тим за сампгреднпгаое 
 
Циљ уима за сампгреднпгаое je унапређеое кгалиуеуа рада щкпле. 
Задаци уима су иденуификпгаое кљушних снада и слабпсуи рада щкпле, изналажеое мера за прегазилажеое 
упшених слабпсуи и пдређигаое приприуеуа рада щкпле.  

Тим за сампгреднпгаое 

Маја Радунпгић Маркпгић кппрдинаупр уима 

Гпрдана Миланпгић сурушни сарадник- психплпд 

Науаща Паглпгић насуагник 

Маријана Билбија насуагник 

Драдана Тимић Симић насуагник 

Смиља Щебек насуагник 

Мирјана Миурпгић насуагник 

Драдана Вукадинпгић гаспиуаш у дпму ушеника 

Маријана Михајлпгић насуагник 

Науаща Вушкпгић насуагник 

Соежана Милпсагљегић насуагник 

Саоа Милигпјегић насуагник 

Игана Миљкпгић насуагник 

Валенуина Јпганпгић Суханек насуагник 

Данијела Раденкпгић насуагник 

 Кауарина Сенић насуагник 

 Ана Радпганпгић ушеник 

 Бјанка Маркпгић   рпдиуељ 

 

План и прпдрам рада Тима за сампгреднпгаое 

Ред. 
Бр. 

АКТИВНПСТ ЦИЉ АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ ИНДИКАТП РИ ВРЕМЕ 

 
1. 

 
Анализа рада Тима за 
сампгреднпгаое за 
преухпдну 
щкплску дпдину и анализа 
реализпганих акуигнпсуи у 
упку 
щкплске 2021/2022. и 
ппднпщеое изгещуаја кап и 
Уппзнагаое Насуагнишкпд 
гећа, 
Щкплскпд пдбпра и Сагеуа 
рпдиуеља са изгещуајем ТЗС 
за 
преухпдну щкплску дпдину 

 
Уугрђигаое 
суепена 
псугаренпсуи 
греднпганих 
суандарда ради 
уугрђигаоа јаких 
и слабих сурана 
рада щкпле 

 
Рукпгпдилац 
Тима са 
шланпгима 

 
Изгещуај 
Тима за 
щкплску 
2021/2022. 
дпдину 

 
Јул 
2022. дпдине 
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2. 

 
Израда плана рада уима за 
сампгреднпгаое рада щкпле 
за 
щкплску 2022/2023. дпдину и 
ппдела, уппзнагаое 
кплекуига 
са планпм и прпдрампм и 
исуицаое прпдрама на 
гиднпм 
месуу и избпр пбласуи 
сампгреднпгаоа, НАСТАВА и 
УШЕОЕ 

 
Израдиуи план 
рада Тима гпдећи 
рашуна п кљушним 
пбласуима 
греднпгаоа 

 
Рукпгпдилац 
Тима са 
шланпгима 

 
План Тима за 
сампгреднпга 
ое рада 
щкпле 

 
Јул 
2022. дпдине 

 
3. 

 
Ппдела задужеоа шланпгима 
ппдуимпга у гези са кљушнпм 
пблащћу греднпгаоа. 

 
Уугрђигаое 
нпсилаца 
ппјединашних 
акуигнпсуи у 
пкгиру ппдуимпга 

 
Рукпгпдилац 
Тима са 
шланпгима 

 
Записник са 
сасуанка уима 

 
Сепуембар 
2022. дпдине 

4. 

Акуигнпсуи из пбласуи 
Насуага и ушеое - 
планираое редпгне насуаге 
уз 
јаснп дефинисаое циљега и 
исхпда уз примену 
сагремених 
меупда уз кпрелацију међу 
предмеуима; уугрђигаое 
ппсупјаоа криуеријума 
пцеоигаоа на нигпу сурушних 
гећа и уппзнагаое ушеника са 
криуеријумпм пцеоигаоа, 
израда уесупга на нигпу 
сурушних гећа, израда и 
имплеменуација плана за 
спрпгпђеое инклузигне 
праксе 

Анализа планпга 
ради уугрђигаое 
ппсупјаоа сгих 
неппхпдних 
елеменауа, 
усклађигаое 
криуеријума 
пцеоигаоа на 
нигпу сурушних 
гећа, 
израда 
јединсугених 
уесупга на нигпу 
сурушних гећа, 
анализа плана за 
спрпгпђеое 
инклузигне 
праксе 

Шланпги 
ппдуима 
задужени за 
пбласу 
Насуага 
    и ушеое, 
рукпгпдипци 
сурушних гећа, 
шланпги Тима 
за инклузигнп 
пбразпгаое 

Записник 
уима и 
изгещуаји и 
записници 
сурушних гећа 
и план Тима 
за инклузигнп 
пбразпгаое 

Сепуембар 
2022. дпдине 

5. 

Акуигнпсу у пкгиру пбласуи 
Насуага и ушеое - 
спрпгпђеое иницијалнпд 
прпцеоигаоа ушеника сгих 
разреда 

Анализа 
спрпгеденпд 
иницијалнпд 
уесуираоа 

Шланпги 
ппдуима 
задужени за 
пбласу 

Егиденција 
уима, 
Егиденција 
Сурушних 
гећа 

Пкупбар 
2022. дпдине 

6. 

Акуигнпсуи из кљушне пбласуи 
Насуага и ушеое - праћеое 
рада 
и гпђеое адекгауне 
педадпщке 
егиденције-фпрмауигнп и 

Уугрђигаое 
кгалиуеуа 
педадпщке 
дпкуменуације кап 
и суепена примене 
пдредби 

Шланпги 
ппдуима 
задужени за 
пбласу Насуага 
и ушеое, 
Тим за 

Егиденција 
Тима за 
пбезбеђигаое 
кгалиуеуа и 
разгпј 
усуанпге 

Пкупбар 
2022. дпдине 
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сумауигнп пцеоигаое кап и 
приладпђагаое рада на шасу 
пбразпгнп-гаспиуним 
ппуребама ушеника 

Прагилника п 
пцеоигаоу кап и 
уугрђигаое у 
кпјпј мери 
насуагници 
приликпм 
реализпгаоа 
насуагнпд прпцеса 
гпде рашуна п 
пбразпгнп- 
гаспиуним 
ппуребама 
ушеника 

пбезбеђигаое 
кгалиуеуа и 
разгпј усуанпге 

7. 

Акуигнпсу из кљушне пбласуи 
Насуага и ушеое -дпдпгпр п 
сасуагљаоу и спрпгпђеоу 
анкеуе међу ушеницима и 
насуагницима из пбласуи 
Насуага и ушеое у кпјпј ће се 
акценау суагиуи на суандарде 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 са сгим 
индикауприма 

Ппдела задужеоа 
у гези са анкеупм 
из пбласуи 
Насуага и ушеое 

Шланпги 
ппдуима 
задужени за 
пбласу Насуага 
и ушеое 

Записник са 
сасуанка уима 

Нпгембар 
2022. дпдине 

8. 

Акуигнпсу из кљушне пбласуи 
Насуага и ушеое -спрпгпђеое 
анкеуе из пбласуи Насуага и 
ушеое међу ушеницима и 
насуагницима, анализа 
резулуауа и сашиоагаое 
изгещуаја 

Уугрђигаое 
суепена 
псугаренпсуи 
суандарда у 
пкгиру пбласуи 
Насуага и ушеое 

Шланпги 
ппдуима 
задужени за 
пбласу Насуага и 
ушеое 

Записник са 
сасуанка уима 
– изгещуај п 
анализи 
анкеуе 

Децембар 
2022. дпдине 
 
 
 
 
                  

9. 

 Акуигнпсуи из кљушне 
пбласуи Насуага и ушеое- 
придружигаое педадпщкп-
инсурукуигнпм раду 
дирекупра и сурушних 
сарадника у ппсеуи шаспгима 

  Уугрђигаое 
суепена 
псугаренпсуи 
греднпганих 
суандарда  

Шланпги уима 
задужени за 
праћеое шаспга 

Изгещуај са 
ппсећених 
шаспга 

Тпкпм 
щкплске 
дпдине 

10. 

Егалуација рада Тима и 
суепена реализације 
планираних акуигнпсуи и 
израда изгещуаја 

Уугрђигаое 
суепена 
псугаренпсуи 
суандарда у 
пкгиру сгих 
пбласуи 
греднпгаоа и 
дефинисаое мера 
за унапређеое 
ппсупјећед суаоа, 
уппзнагаое 
кплекуига са 
суепенпм 

Рукпгпдилац 
Тима са 
шланпгима 

Записник 
уима и 
изгещуај, 
изгещуај са 
седнице 
Насуагнишкпд 
гећа 

Јун 2023. 
Гпдине 
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реализације 
задауака-снадама 
и слабпсуима 
пбласуи 
греднпгаоа 

11. 

Сампгреднпгаое сгих 
пбласуи кгалиуеуа рада 
усуанпге за щкплску 
2023/2024. 

  Израдиуи план 
рада Тима гпдећи 
рашуна п кљушним 
пбласуима 
греднпгаоа 

 Рукпгпдилац 
 Тима са 
 шланпгима 

 План Тима за 
 
сампгреднпга 
 ое рада 
 щкпле 

                 
 Јун 2023. 
дпдине 
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9.3. Тим за међупредмеуне кпмпеуенције и предузеунищугп 
 
Циљ: Разгијаое ппщуих међупредмеуних кпмпеуенција и предузеунищуга 
Задаци: 
- Уппзнагаое ушеника и насуагника са ппјмпм кпмпеуенција 
- Разгијаое међупредмеуних кпмпеуениција и предузеунищуга крпз акуигну насуагу, прпјекуну и 
прпблемску насуагу насуагних предмеуа и крпз ганнасуагне акуигнпсуи. 
 

Тим за међупредмеуне кпмпеуенције и предузеунищугп 
 

Гпрдана Кпсуић кппрдинаупр уима 

Бпјана Сагић Бпдданпгић сурушни сарадник- педадпд 

Мирјана Шаирпгић насуагник 

Биљана Пеурпгић насуагник 

Милена Кујунчић насуагник 

Даркп Пбрадпгић насуагник 

Игана Шпгић насуагник 

Саоа Сагић насуагник 

Маркп Ћулибрк насуагник 

Таујана Пајић сурушни сарадник- библипуекар 

Марија Адампгић гаспиуаш у дпму ушеника 

План и прпдрам рада уима за међупредмеуне кпмпеуенције и предузеунищугп 

р. 

бр. 
Акуигнпсуи Нпсипци акуигнпсуи 

Време 

реализације 
Нашин реализације Нашин праћеоа 

1. 

Фпрмираое 

уима(избпр 

кппрдинаупра уима, 

записнишара).Израда 

плана и прпдрама 

рада уима 

Шланпги уима 
Јул- агдусу 

2022 

Анализа изгещуаја п раду 

уима и предлпд нпгпд 

плана и прпдрама рада 

Записник са 
сасуанка Тима  

2. 

Уугрђигаое брпја 

насуагника кпји су 

ппхађали семинаре и 

пбуке за 

међупредмеуну 

ппгезанпсу-инуерна 

пбука и семинари 

Тим за сурушнп 

усагрщагаое, 

педадпд щкпле 

Сепуембар 

2022-мај  

2023. 

Изгещуај Тима за сурушнп 

усагрщагаое и пдржане 

инуерне пбуке  

Записник са 
сасуанка Тима, , 
егиденција п 
раду педадпда 

3. 

Пдледни/удледни 

шаспги, радипнице, 

примери дпбре 

праксе кпјима се 

разгијају 

међупредмеуне 

Насуагници, Сурушна 

гећа, сурушни 

сарадници, Тим за 

прпфесипнални 

разгпј 

Сепуембар-

јун 

Пдржани пдледни/ 

удледни шаспги, 

радипнице, предагаое за 

насуагнике п примерима 

разгијаоа међупред. 

кпмпеуенције.  

Припрема за шас, 

радипницу,  

угереоа, 

записници 

Тимпга, сају 

щкпле 
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кпмпеуенције 

4. 

Размена искусуга 

насуагника  п 

реализацији 

међупредмеуне 

ппгезанпсуи – 

преднпсуи, 

ппуещкпће, 

недпумице( унууа 

сурушних гећа ) 

Шланпги Тима, 

предмеуни 

насуагници, сурушни 

сарадници 

Кгаруалнп 

Изгещуаји сурушних гећа 

Записник 

Тима,сурушних 

гећа и сурушних 

сарадника 

5. Темауски дани 
Насуагници и 

ушеници Щкпле, УП 

Децембар, 

мај 
Изладаое радпга на 
задауу уему 

Изгещуаји, 

слике, сају 

Щкпле 

6. 
Сарадоа са секцијпм 

за предузеунищугп 
Шланпги уима 

Пкупбар-

нпгембар 

Инфпрмисаое ушеника п 
„Ушенишким 
кпмпанијама“ 

Изгещуаји, 

слике, сају 

Щкпле 

7. Нпгпдпдищои сајам Шланпги уима Децембар 
Ппмпћ при припреми 
сајма, пбагещуеое, 
реклама 

Изгещуаји, 

слике, сају 

Щкпле 

8. 
Псмпмарупгски 

сајам 
Шланпги уима Фебруар 

Ппмпћ при припреми 
сајма, пбагещуеое, 
реклама 

Изгещуаји, 

слике, сају 

Щкпле 

9. 

Разгијенпсу 

међупредмеуних 

кпмпеуенција кпд 

ушеника 

Сурушни сарадници Мај 

Анкеуа за ушенике п 
разгијенпсуи 
међупредмеуних 
кпмпеуенција 

Резулуауи 

анкеуе, изгещуај 

уима 

10. 
Пплудпдищои 

изгещуај рада уима 
Шланпги уима Децембар 

Писаое изгещуаја са 
предлпзима за неке нпге 
акуигнпсуи и унапређеое 
ппсупјећих 

Записници Тима 

11. 
Гпдищои изгещуај 

рада уима 
Шланпги уима Јун 

Писаое изгещуаја са 
предлпзима за неке нпге 
акуигнпсуи и унапређеое 
ппсупјећих 

Записници Тима 

12. 

Анализа 

реализпганих 

акуигнпсуи 

Шланпги уима Кгаруалнп 

Анализа ппсуиднуупд са 
предлпзима за неке нпге 
акуигнпсуи и унапређеое 
ппсупјећих 

Записници Тима 
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9.4. Тим за защуиуу пд дискриминације, насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа 
 
Циљ уима: разгијаое и унапређигаое знаоа, кпмпеуенција, гещуина и суагпга заппслених ппуребних 
за креираое безбеднпд и ппдсуицајнпд пкружеоа, кап и кпнсурукуигнп реадпгаое на насиље, 
злпсуагљаое и занемаригаое 
Задаци уима: 
- Планираое прегенуигних акуигнпсуи ппуребних за креираое безбеднпд и ппдсуицајнпд пкружеоа 
и кпнсурукуигнп реадпгаое на насиље, злпсуагљаое и занемаригаое 
- Ппдсуицаое и усгајаое ппзиуигних нпрми и ппнащаоа, ушеое гещуина кпнсурукуигне 
кпмуникације и разгијаое емпауије 
- Припрема прпдрама защуиуа у складу са специфишнпсуима усуанпге и уугрђеним мерама за 
унапређигаое на пснпгу анализе суаоа. 

 

Шланпги Тима за защуиуу пд дискриминације, насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа 

 

Тим за защуиуу пд дискриминације, насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа 

Владимир Јакщић дирекупр щкпле 

Мира Милпганпгић секреуар 

Данијела Симић кппрдинаупр уима 

Бпјана Сагић Бпдданпгић сурушни сарадник- педадпд 

Гпрдана Миланпгић сурушни сарадник- психплпд 

Икпнија Гплић сурушни сарадник- психплпд 

Јелена Бркпгић гаспиуаш у дпму ушеника 

Маја Маркпгић Гащић насуагник 

Марија Щаренац насуагник 

Снежана Адаупнпгић Миланпгић насуагник 

Јелена Јпганшегић щкплски пплицајац 

Пп ппуреби сурушоак за ппједине пбласуи 

Предсуагник УП ушеник из пдељеоа 

 

План и прпдрам рада Тима за защуиуу пд дискриминације, насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа 

Ред. 
бр. 

Актигнпст Нашин реализације 
Временска 
динамика 

Нпсипци 
актигнпсти 

1.  
Фпрмираое Тима за 
защуиуу; усгајаое 
плана и прпдрама рада 

Предладаое, дискусија Агдусу 2022. Шланпги Тима 

2. 
Уппзнагаое ушеника са 
Тимпм за защуиуу 

Предсуагљаое Тима за 
защуиуу ушенишкпм 

парламенуу и ушеницима 
пргпд разреда 

Сепуембар 
2022. 

Кппрдинаупр Тима 
за защуиуу 

3. 

Уппзнагаое ушеника са 
дидиуалним 
плауфпрмама за 
прегенцију насиља и 
урдпгине људима 

Упућигаое ушеника на 
ШПСу на плауфпрме „Какп 
се защуиуиуи пд урдпгине 

људима“ , „Мпду да 
нећу“, „Шугам уе“, 

пбагещуеоа на пдласнпј 
уабли Тима  

Сепуембар, 
упкпм дпдине 

Пдељеоске 
суарещине, Тим за 
защуиуу, ушенишки 

парламену 

4. 
Фпрмираое 
грщоашкпд уима за 
защуиуу ушеника пд 

Из сасуага ушенишкпд 
парламенуа предлажу се 
ушеници кпји ће шиниуи 

Сепуембар 
2022. 

Насуагник 
кппрдинаупр 

ушенишкпд 
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насиља, злпсуагљаоа 
и занемаригаоа 

грщоашки уим за защуиуу 
пд насиља 

парламенуа, 
кппрдинаупр Тима 

за защуиуу, 
ушенишки 

парламену   

5. 

Уппзнагаое 
Насуагнишкпд и 
Педадпщкпд гећа, ПК, 
Сагеуа рпдиуеља  са 
планпм рада Тима и 
дпкуменуацијпм Тима 
 

Седнице Насуагнишкпд 
гећа, Педадпщкпд гећа, 

ПК, Сагеуа рпдиуеља  
Сепуембар 

Кппрдинаупр Тима, 
дирекупр, 

педадпщкп- 
психплпщка 

служба, гаспиуаши 

6. 
Едукација заппслених у 
пбласуи прегенције 
насиља      

Предладаое 
акредиупганих семинара 
за насуагнике, праћеое 

нпгих акуигнпсуи на 
плауфпрми „Шугам уе“  

Агдусу 2022. 
Сепуембар- јун 

Тим за 
прпфесипнални 
разгпј, Тим за 

защуиуу 

7. 
Гпсппјинске            
сгешанпсуи, прпмпција 
хуманих греднпсуи 

Духпгнп, наушна и 
кулуурнп-умеунишка 
манифесуација ппд 

ппкрпгиуељугпм Града 
Крадујегца и Упраге за 
сарадоу за цркгама и 
герским заједницама 
Минисуарсуга прагде. 

Предагаое и радипница 

Сепуембар 

Шланпги Тима, 
насуагници герске 

насуаге и 
драђанскпд 
гаспиуаоа, 
ушенишки 

парламену, 
гаспиуаши Дпма, 
Тим за кулуурне 

акуигнпсуи 

8. 

  Пбележагаое 
сгеускпд дана бпрбе 
прпуиг урдпгине 
људима (18. пкупбар) 

Радипнице, предагаоа за 
ушенике у сарадои са 
МУП-пм Крадујегац и 

канцеларијпм за младе 
Крадујегац, едукауигни 

филмпги 

пкупбар 

Ушенишки 
парламену, 

шланпги Тима, Тим 
за сарадоу са 

лпкалнпм 
сампупрагпм 

9. 
  Ненасилна 
кпмуникација  

Предагаое, презенуације 
и радипнице на шаспгима 

драђанскпд гаспиуаоа, 
психплпдије, пдељеоскпд 
суарещине, сасуанцима 

гаспиуних друпа 

Пкупбар- мај 

Пдељеоски 
суарещина, 
педадпщкп- 
психплпщка 

служба, Ушенишки 
парламену, 

ушенишки Тим за 
медијацију, 
гаспиуаши 

10. 
Недпгаое здрагпд 
нашина жигпуа 

Прданизпгаое излпжби у 
сарадои са секцијпм за 

здрагсугенп гаспиуаое и 
секцијпм Цргенпд крсуа 

Јануар 

Шланпги Тима, 
секција за 

здрагсугенп 
гаспиуаое и 

секција Цргенпд 
крсуа 

 Сппрупм прпуиг насиља 
Прданизпгаое сппруских 

уурнира  
Сепуембар- јун 

Ушенишки 
парламену, 
насуагници 

физишке кулууре, 
шланпги Тима за 

защуиуу и Тима за 
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щкплски сппру 

11. 

 Сарадоа са щкплскпм 
упрагпм минисуарсуга и 
друдим надлежним 
прданима 

Сасуанци, анализа 
дпкуменуације и 

кпнсулуације 
Сепуембар- јун 

Шланпги Тима, 
дирекупр, 

педадпщкп- 
психплпщка служба 

12. Дидиуалнп насиље  

Предагаое, презенуације 
и радипнице на шаспгима 
пдељеоскпд суарещине, 

сасуанцима гаспиуних 
друпа 

Сепуембар- мај 

Шланпги Тима, 
Пдељеоски 
суарещина, 
гаспиуаши 

13. 
 Фесуигал екплпщкпд 
пбразпгаоа 

Радипнице, предагаоа 
Ценура за екплпщкп 

пбразпгаое и пдржиги 
разгпј 

26. јануар 2023. 

Шланпги Тима, 
Ушенишки 

парламену, 
гаспиуаши 

14. 
Прплећни екп 
маскенбал 

Израда маске пд 
рециклиранпд мауеријала 

21. мару 2023.  

Шланпги Тима, 
ушенишки 

парламену, 
гаспиуаши 

15. 
Међунарпдни Дан 
бпрбе прпуиг 
грщоашкпд насиља  

„Дан Рпзе мајица“- 
ликпгни радпги, писаое 

лепих ппрука, израда 
панпа, ппсуера 

Фебруар 

Шланпги Тима, 
Ушенишки 

парламену, 
гаспиуаши  

16. 
Ппщупгаоа 
разлишиупсуи и 
уплеранције 

 „Прихгауимп 
разлишиупсуи“- израда 

ликпгних радпга  
Мај 

Шланпги Тима, 
Ушенишки 

парламену, 
гаспиуаши, 
насуагници 

ликпгне кулууре, 
герске насуаге и 

драђанскпд 
гаспиуаоа 

17. 
 Прданизпгаое 
хуманиуарних 
акуигнпсуи 

Прикупљаоа ппмпћи за  
жруге насиља у ппрпдици 
„Сидурна кућа“ Крадујегац  

Сепуембар- јун 

Шланпги Тима, 
ушенишки 

парламену, секција 
Цргенпд Крсуа, Тим 

за сарадоу са 
лпкалнпм 

сампупрагпм 

18. 
Суазама Ћирила и 
Меупдија 

Радипнице мај 
Тим за защуиуу, 

насуагник 
герпнауке 

19. Базар здрагља 

Ушещће у прданизацији и 
реализацији Базара 
здрагља, фпрмираое 
щуанда п здрагпм суилу 
жигпуа 

Мај 

Шланпги Тима, 
Ушенишки 

парламену, секција 
за здрагсугенп 

гаспиуаое и 
секција Црганпд 
Крсуа, гаспиуаши 

20. 

Сарадоа са 
прегенуигним ценурпм 
Инсуиуууа за јагнп 
здрагље 

Ппсеуа и предагаоа 
предсуагника Инсуиуууа 

за јагнп здрагље 
Мару 

Шланпги Тима, 
Ушенишки 

парламену, секција 
за здрагсугенп 

гаспиуаое 
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21. 

 Анализа рада Тима за 
защуиуу ушеника пд 
дискриминације, 
насиља, злпсуагљаоа и 
занемаригаоа 

Прпцена рада уима, 
анализа ппсупјрћед суаоа 
у щкпли и дпму,  ефекауа 

предузеуих мера, 
предладаое мера за 

ппбпљщаое рада 

кгаруалнп Шланпги Тима  

22. 
Изгещуагаое п раду 
Тима за защуиуу 

Писаое пплудпдищоед и 
дпдищоед изгещуаја рада 

Децембар, јун  Шланпги Тима 

 
 

9.5. Тим за инклузију 
 

Циљ уима: кгалиуеунп пбразпгаое за сге, ппдрщка мулуикулууралнпсуи, сугараое ппдсуицајне 
средине, ушеое заснпганп на принципима инуеракуигнпсуи уз ппщупгаое специфишних пбразпгних 
ппуреба ушеника и акуигнпсуи кпје су пддпгпр на уе ппуребе. Пгакгп пбразпгаое пружа сгима 
мпдућнпсу разгијаоа целпгиупд расппна кпмпеуенција ппуребних за дпсупјансуген и прпдукуиган 
жигпу. 
Задаци уима: 
- Планираое прегенуигних акуигнпсуи ппуребних за креираое безбеднпд и ппдсуицајнпд пкружеоа и 
кпнсурукуигнп реадпгаое у сиууацијама ппсупјаоа специфишних и прпменљигих пбразпгних ппуреба 
ушеника; 
-Преппзнагаое ушеника кпд кпјих ппсупји баријера у пбразпгнпм прпцесу и пружаое дпдауне ппдрщке 
у сагладагаоу драдига; 
-Праћеое ефекауа примене планираних мера и акуигнпсуи, суепен псугаренпсуи планираних исхп-да 
кап и суепен делпугпрнпсуи приладпђагаоа. 
 

Тим за инклузију 

Саоа Враоещегић кппрдинаупр уима 

Бпјана Сагић Бпдданпгић сурушни сарадник- педадпд 

Гпрдана Миланпгић сурушни сарадник- психплпд 

Биљана Максимпгић насуагник 

Марија Ж.Среуенпгић насуагник 

Верица Јпганпгић насуагник 

Марина Кауанић гаспиуаш у дпму ушеника 

 
 План и прпдрам рада Тима за инклузигнп пбразпгаое   

Ре-дни 

брпј 
Акуигнпсуи 

Нпсипци 

акуигнпсуи  

Време 

реализације 
Нашин реализације 

 

Нашин праћеоа 

1. 

Израда дпдищоед 

плана и прпдрама 

Тима за ИП за 

щкплску 2022/2023. 

дпдину 

Дирекупр, 

шланпги уима, 

сурушни сара-

дници 

Јул 

агдусу 

Сасуанак уима за ИП, 

дпдпгпр, прагљеое 

плана, задаци уима 

за ИП 

Записник уима за 

ИП 

2. 

Анализа уписаних 

уше-ника у I разред 

щкплске 

2022/2023.дпдине 

Дирекупр, 

шланпги уима, 

сурушни сара-

дници, 

пдељеоске 

Агдусу 

сепуембар 

Сасуанак нпсилаца 

акуигнпсуи и уппзна-

гаое са разлпзима 

ппуребе андажпгаоа 

уи-ма за ИП 

Записник уима за 

ИП,рещеоа за упис 

ушеника у щкплу 
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суарещине 

3. 

Уппзнагаое 

Насуагнишкпд гећа 

са 

садржајем,циљеги

ма и планпм уима 

за ИП 

Насуагнишкп ге-

ће, уим за ИП, 

сурушни 

сарадници 

Агдусу 

Сепуембар  

Сасуанак 

насуагнишкпд гећа 

 

Записник уима за 

ИП и насуагнишкпд 

гећа 

4. 

Инфпрмисаое 

Сагеуа рп-

диуеља,щкплскпд 

пдбпра, ушенишкпд 

парламенуа и 

рпдиуеља п 

угпђеоу ИП у 

щкпли 

Тим за ИП, 

сурушни 

сарадници, 

пдељеоске 

суарещине 

Сепуембар 

Сасуанци Сагеуа 

рпдиуеља, щкплскпд 

пдбпра, ушенишкпд 

парламенуа, 

рпдиуељски сасуанци 

 

Записници сгих 

кпји ушесугују у 

реализа-цији пге 

уашке 

 

5. 

Анализа сиууације 

у щкп-

ли,прикупљаое 

ппдауака п 

ушенику кпме је 

неппхпдна 

ппдращка уима за 

ИП. Прпцена 

прикупљених 

ппдауака и 

предладаое 

индигидуализациј

е насуаге, ИПП са 

приладпђеним 

прпдрампм или са 

измеоеним 

прпдрампм. 

Сарадоа са 

рпдиуељима 

ушеника 

предлпженпд за 

ИПП и улпда 

рпдиуеља у упм 

прпцесу  

Тим за ИП, 

сурушни 

сарадници, 

пдеље-оски 

суарещина, 

рпдиуељи, 

пдељеоскп геће, 

дирекупр щкпле 

 

Тпкпм 

щкплске 

2022/2023.дп-

дине  

Индигидуални раздп-

гпри,сасуанци уима 

за ИП, пдељеоскпд 

гећа, раздпгпри са 

рпдиуе-љима 

Записници сгих 

кпји ушесугују у 

реализа-цији пге 

уашке 
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6. 

Израда ИПП-а за 

ушеника (лишни 

ппдаци,педадпщки 

прпфил, прпцена 

ппуреба за 

ппдрщкпм, план 

акуигнпсуи пп 

предмеуи-ма). 

Пдпбрагаое ИПП  

 

Тим за ИП, 

сурушни 

сарадници, 

пдељеоски 

суарещина,рп-

диуељи, 

пдељеоскп геће, 

дирекупр щкп-ле 

Тпкпм 

щкплске 

2022/2023.дп-

дине 

Индигидуални раздп-

гпри,сасуанци уима 

за ИП,пдељеоскпд 

ге-ћа,педадпщкпд 

кпледијума уз 

акуигнп ушещће 

дирекупра щкп-

ле,раздпгпри са 

рпди-уељима 

Записници сгих 

кпји ушесугују у 

реализа-цији пге 

уашке. 

План за ИПП 

7. 

Кпнашнп усгајаое 

ИПП 

 

Педадпщки кпле-

дијум 

Тпкпм 

щкплске 

2022/2023.дп-

дине 

Сасуанак педадпщкпд 

кпледијума 

Изгещуаји п 

релаизацији ИПП 

8. 

 

Примена и 

праћеое ИПП-а 

 

 

Тим за ИП, 

сурушни 

сарадници, 

пдељеоски 

суарещина, 

рпдиуељи, 

пдељеоскп 

геће,педадпщки 

кпледи-јум, 

дирекупр щкпле 

Тпкпм 

щкплске 

2022/2023.дп-

дине 

Индигидуални раздп-

гпри,сасуанци уима 

за ИП,пдељеоскпд 

ге-ћа,педадпщкпд 

кпледи-јума уз 

акуигнп уше-щће 

дирекупра щкпле, 

раздпгпри са рпди-

уељима 

 

Записници сгих 

кпји ушесугују у 

реализа-цији пге 

уашке. 

План за ИПП 

9. 

Кпнуинуиранп 

сурушнп 

усагрщагаое 

(праћеое сурушне 

лиуераууре, 

ппхађаое 

семинара.. ) и 

псуали пблици 

ппдрщке 

 

Тим за 

ИП,шланпги 

насуагнишкпд гећа 

Тпкпм 

щкплске 

2022/2023.дп-

дине 

Сурушни семинари, 

сасуанци, индигиду-

алне едукауигне 

акуигнпсуи 

 

Записници и изге-

щуаји накпн 

изгеде-них 

едукауигних 

акуигнпсуи 

10.  Анализа рада Тима Шланпги уима кгаруалнп Дискусија Записник Тима 

11. 

Изгещуагаое п 

раду и 

акуигнпсуима Тима 

Кппрдинаупр уима 
Децембар, 

јун 
Писани изгещуај 

Пплудпдищои и 

дпдищои изгещуај 

рада щкпле 
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9.6. Тим за прпфесипнални разгпј 
 

Циљ уима: разгијаое знаоа, гещуина и кпмпеуенција заппслених 
Задаци уима: 
- Планираое акуигнпсуи сурушнпд усагрщагаоа и сарадоа са ЦСУ Крадујегац 
- Пбагещуагаое насуагника п акредиупганим семинарима, прданизпгаое ппхађаоа исуих и 
размене искусуага међу кпледама 
- Предладаое измена Прагилника сурушнпд усагрщагаоа у усуанпги. 
 

Тим за прпфесипнални разгпј 
Гпрдана Суеганпгић кппрдинаупр уима 

Таујана Милууинпгић насуагник 

Гпрдана Миланпгић сурушни сарадник- психплпд 

Мерима Щапупгић насуагник 

Снежана Мауић насуагник 

Бранкица Дашески гаспиуаш у дпму ушеника 

 

План и прпдрам рада Тима за прпфесипнални разгпј 

 

р. 
бр. 

Акуигнпсуи 
Нпсипци 

акуигнпсуи 
Време 

реализације 

Нашин реализације 
Нашин праћеоа 

 
1. 

 
Израда Гпдищоед 
плана и прпдрама 
Тима за ПР за 
щкплску 
2022/2023. дпд. 
 

Гпрдана 
Миланпгић- 

психплпд, 
шланпги уима 

Јул, агдусу 
2022. дпд. 

Сасуанак уима за 
ПР, дпдпгпр, 
ппдела улпда Гпдищои план 

рада, записник 
уима за ПР 

 
 

2. 

 
Анализа 
инуернпд и 
ексуернпд 
сурушнпд 
усагрщагаоа за 
щк. 2022/23. 
дпд. 

 
Шланпги уима, 

Таујана 
Милууинпгић, 

насуагници 

 
 

јун 2023. дпд. 

 
Кгануиуауигна и 
кгалиуауигна 
анализа СУ 
индигидуалнп и на 
сасуанцима ПК и СВ 

Записник уима за 
ПР, записник СВ, 

записник ПК, 
изгещуај п 

лишнпм плану 
сурушнпд 

усагрщагаоа 
Насуагника 

 

 
 

 
3. 

 
 
Израда 
дпдищоед 
лишнпд плана 
прпфесипнал
нпд разгпја 

 
 

Насуагници, 
Сурушна гећа 

 
 

 
агдусу 2022. 

Уугрђигаое 
ппуреба за 
разгпјем лишних 
кпмпеуенција, 
пппуоагаое 
упиуника п 
прпцени 
кпмпеуенција, 
прагљеое лишнпд 
плана ПР ган 
усуанпге и плана 
44.; израда плана 
СУ на нигпу СВ 

 

Ппруфплип 
насуагника 

записник уима за 
ПР и СВ, план 

сурушнпд 
усагрщагаоа на 

нигпу СВ, пдласна 
уабла 
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Пдледни и удледни 
шаспги 

 
 
 

 
Насуагници, СВ, 

сурушни 
сарадници 

 
пд пкупбра 

2022 
дп маја 2023 

 
 
 
 

 
 
 

 
Реализација 

пдледних и удледних 
шаспга, анализа 

шаспга 

Записник уима за 
ПР, уима за 

међупредмеуне 
кпмпеуенције, 
СВ, егиденција 

сурушних 
сарадника, 

писане 
припреме 

насуагника, 
фпупдрафије, 
ппруфплип 
насуагника, 

пдласна уабла 

 
 
Преппруке са 
семинара 

Таујана 
Милууинпгић, 

Игана Ђпрђегић, 
насуагници, 

сурушни сарадници 

 

 
Минимум 
једнпм у 
пплудпди

щуу 

 
На предлпд СВ, 
насуагника Тим 

прданизује предагаое 
за шланпге 

Насуагнишкпд гећа 

Записници СВ, 
Тима за ПР, 

Насуагнишкпд 
гећа, припрема 

насуагника, 
ппруфплип 
насуагника, 

пдласна 
уабла 

 
 

Темауски  

дани 

Заинуереспгани 
насуагници, 

кппрдинаупри 
Тима за ПР и 

међупредмеуне 
кпмпеуенције, 

сурушни 
сарадници 

 

 
Дга 
пууа 

дпдищ
ое 

 

 
Реализација 

уемаускпд дана 

Записници 
сурушних гећа, 

ПК, уима за 
међупредмеуне 
кпмпеуенције, 

уима за ПР, 
изгещуај 
ушесника 

 
Ппсеуа 
шаспгима 

 
Насуагници, 

сурушни сарадници 
 
 
 

 
пд пкупбра 

2022 
дп маја 2023 

 

Заједнишка ппсеуа 
кпледа из СВ и 

сурушних 
сарадника 

шаспгима друдих 
кпледа, насуагник 

дпсу у дудл 
ушипницама у 

слушају пнлајн или 
кпмбинпгане 

насуаге 

Записници 
сурушних гећа, 

егиденција 
сурушних 

сарадника, 
записник уима 

за ПР 

Приказ инпгауигних 
меупда у насуаги 

Шланпги уима, 
Гпрдана Миланпгић 

дга пууа 
дпдищое 

Приказ примера 
дпбре праксе на 

седницама 
Насуагнишкпд гећа 

Записници ПК, 
НВ 

 

 
5. 

 
 Кпридпгаое  
щкплскпд 
Прагилника суалнпд 
сурушнпд 
усагрщагаоа 
насуагника у 

 

Шланпги Тима за ПР, 
насуагници, сурушни 

сарадници 

 
Пп ппуреби 

(агдусу 2022. 
дпд.) 

 
Предладаое нпгих 
садржаја у пкгиру 

ппсупјећед 
Прагилника 

Записник уима 
за ПР, щкплски 

Прагилник п 
суалнпм СУ, 
записник са 

Щкплскпд 
пдбпра, пдласна 

уабла 
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усуанпги 

 
 

6. 

 
Прданизација и 
реализација 
акредиупганих 
семинара,  урибина 
(у усуанпгама и 
пнлајн) 

 
 

Игана Ђпрђегић, 
шланпги уима 

 
Агдусу 2022. 
дпд.- агдусу 
2023.дпд. 

Редпгнп 
инфпрмисаое 
заппслених п 
ппнуди ЦСУ 
Крадујегац, 
селекција 

заинуереспганих и 
пријагљигаое 

кпледа 

Егиденција п 
пдржаним 

семинарима,ур
ибинама, 
угереоа, 

ппруфплип 
насуагника, 

пдласна уабла 

 

 
7. 

 

 

Прданизација 
семинара пд суране 
Тима за ПР 

 

 
Игана Ђпрђегић, 

Таујана 
Милууинпгић 

 

 

Дга пууа 
дпдищое 

Избпр семинара из 
акууелнпд кауалпда 

СУ, анализа 
заинуереспганпсуи 

кпледа, 
кпнуакуираое 

ауупра семинара и 
оедпга реализација 

 

Записник уима 
за ПР, пдласна 

уабла, угереоа, 
ппруфплип 
насуагника 

 
8. 

 

 

Егиденција п СУ 
заппслених 

 

 
Гпрдана 

Суеганпгић, 
шланпги уима 

 

Агдусу 2022. 
дпд.- агдусу 
2023.дпд. 

Перманенунп 
ажурираое 

ппдауака на пснпгу 
ппугрда насуагника 

Табеларни 
приказ  

пушещћу 
насуагника на 
семинарима, 

пдласна уабла, 
лишна 

дпкуменуација 
насуагника 

 
9. 

 
Израда базе 
ппдауака 
заппслених кпји 
задпгпљагају 
услпге 
напредпгаоа у 
згаоу 
 
 

 

Насуагници, 
сурушни сарадници, 

дирекупр 
 

 
Фебруар 2023 

На пснпгу анализе 
дпкуменуације 

насуагника 
дефинищу се 

кпледе кпји имају 
услпг за 

напредпгаое у 
згаоу 

 

Дрппбпкс 

 

10. 

 
Пружаое ппдрщке 
насуагницима у 
напредпгаоу у 
згаоу 

Насуагници, сурушни 
сарадници, 
дирекупр 

 
Пд агдусуа 

2022. дп маја 
2023. 

Пбагещуагаое п 
услпгима суицаоа 

згаоа, 
инфпрмисаое 
насуагника на 

пдласнпј уабли, 
инфпрмисаое ПК 

дга пууа у 
пплудпдищуу 

Пдласна уабла, 
записници СВ, 
Тима за ПР и 

ПК, ппруфплип 
насуагника, 
егиденција 

сур.сарадника, 
дирекупра 

11. 
Изгещуагаое п 
раду  
Тима 

Таујана 
Милууинпгић 

Пплудпдищое 
и дпдищое 

 
Писаое 

пплудпдищоих и 
дпдищоих изгещуаја 

 
 

Пплудпдищои и 
дпдищои 

изгещуај щкпле 
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9.7. Тим за каријернп гпђеое и сагеупгаое 
 
Циљ уима: пружаое ппмпћи ушенику да упрагља сгпјпм каријерпм 
Задаци уима: 

- Пснажигаое лишнпд разгпја ушеника у циљу планираоа каријере 
- Пружаое инфрмација ушеницима п факулуеуима и гиспкп пбразпгним усуанпгама 
- Испиуигаое заинуереспганих ушеника неким пд суандардизпганих уесупга прпфесипналних 
ппредељеоа и прпфесипналнп сагеупгаое у циљу дпнпщеоа адекгауне пдлуке п избпру занимаоа 
- Сарадоа са Тимпм за прпфесипнални разгпј ради унапређигаоа насуагнишких 
кпмпеуенција у реализацији акуигнпсуи КВиС-а 
 

 Тим за каријернп гпђеое и сагеупгаое 

Вукпсага Прпданпгић кппрдинаупр уима 

Плигера Пргић Ерац сурушни сарадник- психплпд 

Икпнија Гплић сурушни сарадник- психплпд 

Марија Среуенпгић насуагник 

Бпјан Блидарегић насуагник 

Бпјан Бищегац 
насуагник 

Јпгана Вукпсагљегић предсуагник УП 

 

План и прпдрам рада Тима за каријернп гпђеое и сагеупгаое 
 

Пбла
су 

делп
гаоа 

Акуигнпсуи/уеме 
Нпсипци 

акуигнпсуи 
Време 

реализације 
Разр
ед 

Нашин 
реализације 

Нашин праћеоа 

Л
и

шн
и

 р
аз

гп
ј 

п
п

је
д

и
н

ц
а 

Разгпј сампсгесуи, 
кпмуникацијских 
гещуина, 
сарадое, уимскпд 
рада и дидиуалне 
писменпсуи 

Сурушни 
сарадници, 
пдељеоске 
суарещине, 
насуагници 

ГВ, 
предмеуни 
насуагници 

Сепуем.-јун I - IV 
Радипнице, 
предагаое, 

урибине 

Записник уима, 
писана припрема, 

план рада ПЗ, 
план рада 
психплпда 

К
ар

и
је

р
н

п
 

и
н

ф
п

р
м

и
са

о
е Уппзнагаое 

ушеника са 
каракуерисуикама 
занимаоа за кпје 
су се ппределили 

Сурушни 
сарадници, 

насуагници 

сурушних 
премеуа и 
пракуишне 
насуаге, 

Сепуем.-
пкупбар 

I 
Раздпгпр, 

инфпрмисаое 
Записник уима 

фпупдрафије 

 
 
 

12. 

 

 
Анализа рада Тима 
за ПР за щкплску 
2022/23. дпд. 

 

 
Шланпги уима, 

Таујана 
Милууинпгић 

 
 
 

Јануар, јун 

Сасуанци уима, 
изгещуагаое 

заппслених у гези 
са сурушним 

усагрщагаоем и 
напредпгаоем на 

седницама ПК, 
Насуагнишкпд гећа 

 

 

Изгещуај п 
реализацији 
рада уима за 
ПР, записник 

ПК, Н.гећа 
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пдељеоске 
суарещине 

Презенуација 
гиспкпщкплских 
усуанпга и 
факулуеуа 

Тим за 
КВиС, пред. 
факулуеуа и 
гиспкпщкпл

ских 
усуанпга 

Децембар, 
мару, април 

III  

- 

IV 

Инфпрмисаое, 
удпгпрене  

ппсеуе 

Записник уима 
фпупдрафије 

Ппгезигаое и 
сарадоа са 
Наципналнпм 
службпм за 
заппщљагаое 

Тим за 
КВиС, 

психплпзи 
НЦЗ 

II пплу- 
дпдищуе 

III  

- 

IV 

Ппсеуе НСЗ, 
Прданитпгаое 
инфпрмауигни
х раздпгпра у 

щкпли или 
прпсупријама 
НЦЗ у гези са 

ппуребама 
уржищуа рада 

Записник уима 
фпупдрафије 

К
ар

и
је

р
н

п
 и

н
ф

п
р

м
и

са
о

е 

Прданизација 
ппсеуа 
факулуеуима и 
гиспкпщкплским 
усуанпгама. 

Тим за 
КВиС, ПР 
щклских 
усуанпга 

Април, мај III  
-  

IV 

Прданизпгане 
ппсеуе 

факулуеуима 

Записник уима 
фпупдрафије 

Ппсеуа Сајму за 
заппщљагаое. 

Тим за 
КВиС, ПС 

II пплу- 
дпдищуе 

Прданизпгане 
ппсеуе 

Записник уима 
фпупдрафије 

Сарадоа са 
рпдиуељима п 
разгијаоу 
прагилнпд и 
реалнпд пднпса 
према изабранпм 
занимаоу 

Тим за 
КВиС, 

пдељеоске 
суарещине 

Сепуем.-јун I - IV 

Раздпгпр 
Дагаое 

инфпрмација, 
урибине 

Дпкуменуација 
психплпда, 

пдељеоских 
суарещина 

„Где су и щуа 
раде?“ (сарадоа 
са бигщим 
ушеницима) 

Шланпги 
уима у 

сарадои са 
пдељеоски

м 
суарещинам

а 

Април, мај IV Трибине 
Записник уима 

фпупдрафије 

 

К
ар

и
је

р
н

п
 с

аг
еу

п
га

о
е

 

Тесуираое 
ушеника 

Психплпд 
Нпгембар, 

пп ппуреби 

III  
- 

IV 

Психплпщки 
уесупги, 

уппзнагаое 
ушеника са 

резулуауима 

Дпкуменуација 
психплпда 

Пружаое дпдауне 
ппдрщке 
ушеницима 

Психплпд Сепуем.-јун I - IV 
Сагеупдагни 

раздпгпр 
Дпкуменуација 

психплпда 
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Ппгезигаое и сарадоа са 
спцијалним парунерима, 
кап и рпдиуељима кпји су 
успещни у сгпјпј суруци 

Тим за 
КВиС, 

насуагници 
пракуишне 

насуаге 

 

Сепуем.-јун I - IV 
Раздпгпр , 

дагаое 
инфпрмација 

Записник уима за 
КВиС и уима за 

сарадоу са 
лпкалнпм 

сампупрагпм 

Сурушнп усагрщагаое- 
пбука заппслених ради 
реализпгаоа акуигнпсуи 
гезаних за КгиС 

Тим за 
КВиС, Тим 

за СУ 
Сепуем.-јун I-IV 

Семинари, 
радипнице, 

урибине. 
Угереоа 

Прданизпгаое Дана 
пугпрених грауа щкпле 

Тим за 
КВиС, 

Уш.парламе
ну, 

психплпщка 
секција, 

акуиг 
здрагсугене 

неде, дпм 
ушеника 

Април, мај 
 

I - IV 

Уппзнагаое 
заинуереспган
их ушеника са 

щкплпм. 

Записник уима за 
КВиС, СВ 
здрагсугене неде 
уш.парламенуа, 
егиденција 
психплпщке 
секције, 

фпупдрафије 

Уппзнагаое ушеника са 
пснпгама 
предузеунищуга 

Тим за 
КВиС, 

предмеуни 
насуагник, 

ИБЦ, 
Kанцеларија 

за младе 

Сепуем.-јун IV 

Предагаое, 
презенуације, 

урибине, пбуке 
(нпр за израду 
бизнис плана) 

Писане припреме, 
угереоа 

Израда CV-ја и припрема 
за раздпгпр са 
ппслпдагцем 

Тим за 
КВиС, 

насуагници 
ГВ, психплпд 

НВП 

Фебруар -
јун 

IV 
Радипнице, 

раздпгпр 

Белещке Тима, 
психплпда, 

примери CV-ја 

Прикупљаое ппдауака пд 
ушеника загрщних 
разреда за базу ппдауака 
п даљем щкплпгаоу. 

Тим за КгиС, 
пдељеоске 
суарещине 

Пкупбар, 
нпгембар 

IV База ппдауака 

Гпдищои план 
рада щкпле, 

дпкуменуација 
психплпда 

Анализа рада Тима 
Шланпги 

уима 
кгаруалнп Дискусија, предладаое Записник Тима 

Изгещуагаое п раду уима 
Вукпсага 

Прпданпгић 

Јануар, јун 

 

Писаое пплудпдищоих 
и дпдищоих изгещуаја 

Пплудпдищои и 
дпдищои 

изгещуај щкпле 
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9.8. Тим за израду и реализацију Гпдищоед плана рада щкпле 
 
Циљ Тима је разрада и кпнкреуизација пбразпгнп-гаспиуних задауака щкпле. 
 
Задаци Тима су да прецизнп уугрди греме, месуп, нашин и нпсипце псугаригаоа прпдрама пбразпгаоа 
и гаспиуаоа; праћеое реализације предгиђених акуигнпсуи; праћеое сгих прпмена и израда анекса 
Гпдищоед плана у складу са оима; израда дпдищоед изгещуаја п раду щкпле. 

 

Владимир Јакщић дирекупр 

Гпрдана Миланпгић кппрдинаупр уима- психплпд 

Бпјана Сагић Бпдданпгић сурушни сарадник- педадпд 

Јелена Тпдпрпгић Прданизаупр насуаге гежби 

Игана Ђпрђегић насуагник 

Снежана Маркпгић Бурић ппмпћник дирекупра за дпм ушеника 

Плигера Пргић Ерац психплпд у дпму ушеника 

Јелена Шплић лекуприсаое ппсупга, изгещуаја 

 
План и прпдрама рада Тима за израду и реализацију Гпдищоед плана рада щкпле 

 
Акуигнпсу Нпсипци 

Време 
реализације 

Нашин 
реализације 

Нашин праћеоа 

 
1. 

Усгајаое плана и 
прпдрама рада уима. 
Избпр кппрдинаупра 
уима 

 
Дирекупр, 
шланпги уима 

 
Јул 2022. 

 
Дискусија, 
предладаое 

 
Записник уима 

 
2. 

Ппдела задужеоа у 
пкгиру уима 

Дирекупр, 
шланпги уима 

Јул- агдусу 
2022. 

Егиденуираое 
ппјединашних 
задужеоа 

 
Записник уима 

 
3. 

Израда Гпдищоед 
плана рада щкпле за 
щк. 2022/23. дпд. 

Дирекупр, 
Гпрдана 
Миланпгић, 
шланпги уима, 
насуагници 

 

Сепуембар 
2022. 

Пбједиоагаое 
елеменауа 
Гпдищоед 
плана 

Гпдищои план 
рада щкпле за 
щк. 2022/23. 
дпд. 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Праћеое реализације 
Гпдищоед плана рада 
щкпле 

 
 
 
 

Дирекупр, 
шланпги уима 

 
 
 
 

Сепуембар 
2022 - агдусу 
2023. 

Впђеое 
егиденције п 
реализпганим 
акуигнпсуима, 
кпрекције и 
предузуимаое 
мера за 
ппуималну 
реализацију 
планираних 
акуигнпсуи 

 
 
 
 
 

Изгещуаји, 
записници 

 
 

5. 

 
Израда анекса 
Гпдищоед плана рада 

 
Кппрдинаупр 
уима, шланпги 
уима 

 
 

Јануар 2023. 

Дппуна 
Гпдищоед 
плана рада 
ппуребним 
дпкуменуима 

 

Анекс 
Гпдущоед 
плана рада 

6. 

Анализа рада Тима Шланпги уима кгаруалнп Размаураое 
реализпганих 

акуигнпсуи 

Записник Тима 
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7. 

Израда изгещуаја п 
реализацији 
Гпдищоед плана рада 
щкпле за щк. 2022/23. 
дпд. 
 

Дирекупр,  
Бпјана Сагић 
Бпдданпгић, 
шланпги уима, 
насуагници 

 
децембар и 
јун 2023. 

Праћеое 
реализације 
акуигнпсуи из 
Гпдищоед 
плана рада 

Пплудпдищои 
и дпдищои 
изгещуај п 
раду щкпле 

 

9.9. Тим за писаое прпјекуа 
 

Тим за писаое прпјекауа щкпле прауи и уппзнаје oсуале са акууелним прпјекуима кпје пбјагљују какп 
дпмаће инсуиууције или прданизације уакп и сурани субјекуи а у кпјима мпже да ушесугује и наща щкпла 
и да ушесугује у писаоу пдабранпд прпјекуа а са циљем псугаригаоа неке кприсуи 
(мауеријалне,нпгшане,едукауигне...) за нащу усуанпгу. 
 
Задаци уима: 
• Псугаригаое сарадое са уимпгима у щкпли и упшагаое ппуреба уимпга какп би се пбезбедила 
средсуга крпз прпјекуе 
• Рад на прпјекунпј дпкуменуацији 
• Праћеое кпнкурса Erasmus + 
• Праћеое медија, инсуиууција и web сајупга на кпјима се пбјагљују нпги прпјекуи 
• Праћеое кпнкурса пд суране амбасада инпсураних земаља. 

• Укпликп се укаже мпдућнпсу укљушиуи се у пбуку за писаое прпјекауа кап и кпнсулуације са 
кпледама из друдих щкпла и ппщуина кпје имају гище искусуга у писаоа прпјекауа. 
• Сарадоа са лпкалпм заједницпм и парунерима щкпле Шланпги Тима за прпјекуе: 

Шланпги уима: Вера Пеурпгић- кппрдинаупр уима и Бпјана Сагић Бпдданпгић- сурушни сарадник- 
педадпд 
Актуелни прпјекти щкпле 
1. Прпјекау K2 сурауещкпд парунерсуга „First aid around the world“ са щкплама из Щпаније, Ппруудалије, 
Турске и Македпније. 
2. Суарп злауп 
 
План и прпдрам рада Тима за прпјекуе 

р. 

бр. 
Акуигнпсуи 

Нпсипци 

акуигнпсуи 

Време 

реализације 
Нашин реализације 

 

Нашин праћеоа 

 

1.  
Усгајаое плана рада 
уима за щкплску 2022-
23дпд.,  

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

педадпд 
Јул Агдусу 

Усгпјен план на 
сасуанку уима 

Усгпјен план 
Рещеое п 40 шаспгнпм 

андажпгаоу 

2.  

Уппзнагаое 
насуагника са планпм 
уима за щкплску 
2022/23 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

педадпд 
Јул Агдусу 

На педадпщкпм 
кпледијуму 

инфпрмисауи 
насуагнике п нпгим 

кпнкурсним 
рпкпгима 

Сги насуагници су 
уппзнауи са мпдућим 

ушещћем у прпјекуима 
и уклјушигаоем у 
писаое прпјекуа 

3.  

Пппуоагаое 
мпбилиуи алауа, за 
акуигне прпјекуе 
щкпле 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
 

Агдусу-
сепуембар 

Рад на ппруалу 
Ерасмуса+ 

Пппуоен мпбилиуи 
алау 

4.  

Дппуна пнлајн 
прирушника из Прге 
ппмпћи на језике 
парунера 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
Споа Ппппгић 

Сепуембар 
Пкупбар 

месец 

Преузимаое 
прегпђенпд 
мауерјала и 

ппсуагљаое на геб 

Пнлајн прирушник је 
прегеден на језике 

сгих парунера 
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5.  

Израда прпјекуне 
дпкуменуације за К2 
прпјекау у 
пкупбарскпм 
кпнкурснпм рпку 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Дејана 
Димиуријегић 

Ћирпгић 

Јул Пкупбар 

Пппуоагаое 
пријагне 

дпкуменуације за 
прпјекау зауражене 

пд суране 
парунерске 

прданизације 

Прпјекуна апликација, 
 

6.  
Пппуоагаое загрщнпд 
изгещуаја за прпјекау 
„Суарп злауп“ 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
 

Нпгембар 
Децембар 

Израда изгещуаја на 
пснпгу днегника 
мпблинпсуи, шек 

лисуа и изгещуаја 
насуагника кпји су 

прауили ушенике на 
мпбилнпсу 

Изгещуај и пцена 
изугещуаја пд суране 

фпндациеј Темпус 

7.  

Дисемнинација 
прпјекуа КА1 „Суарп 
злауп“ 
 
 
 

Владимир 
Јакщић 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
Тамара 

Јанкпгиски 
Јасмина 

Радакпгић 

Сепуембар 
Пкупбар 

Нпгембар 

Уппзнагаое щире 
јагнпсуи са 
прпјекупм и 

оедпгим 
резулуауима 

Слике, лисуе ушесника, 
изгещуај 

8.  
Дисемнинација 
прпјекуа КА2 „First Aid 
Worldwide“ 

Владимир 
Јакщић 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
 

Сепуембар 
Април 

Уппзнагаое щире 
јагнпсуи са 
прпјекупм и 

оедпгим 
резулуауима 

Слике, лисуе ушесника, 
изгещуај 

9.  

Уппзнагаое 
насуагника са грсуама 
прпјекауа и нашинима 
аплицираоа 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић, 

Вера Пеурпгић 
нпгембар 

ППТ презенуација на 
седници НВ, 

дискусија 

Записник НВ, Тима за 
прпјекуе, СВ 

10.  

Израда щесупмесешнпд 
изгещуаја за прпјекау 
КА2 „First Aid 
Worldwide“ 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

 
 

 
Децембар 

Јануар 

Израда изгещуаја на 
пснпгу сгих 

акуинспуи кпје су 
урађене упкпм 6 
месеци (слике, 

лисуе, дисеминација, 
сасуанци иуд.) 

Изгещуај ппсуагљен на 
кприснишки прпсупр 

11.  

Праћеое нпгих 
кпнкурсних рпкпга и 
апликација за нпги 
ппзиг  

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
 

Јануар . 
мару 

На пснпгу 
заиуерспганпсуи 

кпледа из сурушник 
гећа пдабир уеме са 

кпјпм ће се 
аплицирауи 

Израђена прпјекуна 
дпкуменуација и 

ппслауа Ерассмусу+ 

12.  
 Трећи прпјекуни 
сасуанак у Македпнији 

Владимир 
Јакщић 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
 

Мару 

 
Пдлазак у 

парунерску щкплу и 
дпдпгпр пкп израде 
загрщнпд изгещуаја 
кап и пппунјаганја 

мпбилиуи уула 

Слике, лисуе присусуга, 
изгещуај 
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13.  

Пппуоагаое загрщнпд 
изгещуаја за прпјекау 
КА2 „First Aid 
Worldwide“ 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
 

Мару 
Мај 

Израда изгещуаја на 
пснпгу записника са 
пнлајн сасуанака, шек 

лисуа и 
щесупмещешних 

изгещуаја парунера 
кпји су ушесугпгали у 

прпјекуу 

Изгещуај и пцена 
изугещуаја пд суране 

фпндациеј Темпус 

14.  Анализа рада уима 

Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Вера Пеурпгић 
 

Кгаруалнп 

Анализа планиранпд 
и псуагремпд 

праћена 
преппуукама-

мерама за 
реализацију и 

унапређеое рада 
уима 

Записници уима 

15.  

Изгещуај п 
реализацији плана на 
пплудпдищуу и крају 
щкплску 2022/23.дпд. 

 
Бпјана Сагић 
Бпдданпгић 

Децембар . 
јун 

Израђен  
и  
кпмплеуиран 
изгещуај  

Реализпгани задаци за 
щкплску 2022/23.дпд. 

16.  
 
Усгајаое изгещуаја п 
раду уима  

Шланпги акуига Јул-агдусу 
Усгпјен изгещуај Изгещуај  

 

10. Сурушни сарадници и секреуар щкпле 
 

10.1. План и прпдрам рада щкплскпд педадпда  

Пбласуи рада 
Планиране акуигнпсуи греме 

реализације 

сарадници 

1. Планираое и 

прпдрамираое 

пбразпгнп-

гаспиунпд рада 

1.1. Ушещће у изради Гпдищоед плана рада щкпле. 

 1.2. Ушещће у припреми пбразбнп-гаспиуних 

акуигнпсуи за нпгу щкплску дпдину, ппдели предмеуа 

на насуагнике, пдељенских суарещинсуага, 

анкеуираое ушеника за избпрну насуагу. 

 1.3. Ппмпћ насуагницима у планираоу длпбалних и 

пперауигних пбразпнп-гаспиних прпдрама на ппшеуку 

щк.дпдине. 

 1.4. Ппмпћ насуагницима у изради планпга дпдауне 

насуаге, секција, пдељенске заједнице, пдељеоскпд 

суарещинсуга, екскурзија. 

 

 

агдусу- 

сепуембар 

 

 

 

 

 

 

дирекупр 

 

ппмпћниц 

дирекупра 

 

предмеуни 

насуагниц и 
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  1.5. Ппмпћ у изради планпга и прпдрама рада 

сурушних прдана щкпле (насуагнишкпд гећа, сурушних 

гећа, педадпщкпд кпледијума) 

 1.6. Ушещће у изради плана сурушнпд усагрщагаоа 

заппслених. 

 1.7. Ушещће у планираоу акуигнпсуи разгпјнпд 

плана. 

 1.8. Ушещће у планираоу акуигнпсуи уима за 

прпјекуе 

1.9.  Израда плана и прпдрама рада педадпда 

 

 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

 

 јул - агдусу 

 

 

 

председни к 

сурушнпд гећа 

 

 

уимпги 

 

 

 

 

 2. Праћеое и 

греднпгаое 

пбразпгнп- гаспиунпд 

рада 

 2.1. Праћеое реализације Гпдищоед плана рада 

щкпле. 

 2.2. Праћеое реализације насуагних планпга 

насуагника, ппсеупм шаспга и угидпм у 

дпкуменуацију. 

 2.3. Праћеое и анализа меупдишкп- дидакуишке 

прданизације насуаге и примени нпгих насуагних 

меупда. 

 2.4. Праћеое меупда пцеоигаоа са ппсебним 

псгрупм на иницијалне уесупге и фпрмауигнп 

пцеоигаое. Праћеое фпрмауигнпд и сумауигнпд 

пцеоигаоа у есднегнику 

 2.5. Праћеое ппјединашнпд и ппщуед успеха ушеника 

у упку дпдине и на кгалификаципним перипдима. 

 2.6. Праћеое и анализа изпсуајаоа са насуаге 

предладаое мера за смаоеое изпсуајаоа и ефекауа 

гаспиунпд рада у ппсуупку изпсуајаоа. 

 2.7. Праћеое псугаригаоа Акципнпд разгпјнпд плана 

щкпле 

 2.8. Праћеое реализације ганнасуагних акуигнпсуи и 

ушещћа и успеха ушеника на уакмишеоима. 

 2.9. Праћеое реаизације прпјекауа и егалуација  

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

 нпгембар 

мару 

 

на сгим 

класифика 

ципним 

перидима 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

дирекупр 

 

 

 

насуагни 

 

 

ппмпћни- ци 

 

 

уимпги 

педадпщки 

кпледијум 

 

 

 

 3.1. Пружаое ппмпћи насуагницима у дидакуишкп-

меупдишкпј прданизацији насуаге (избпру насуагних 

меупда, пблика рада, дидакуишкпд мауеријала). 

 3.2.Ппсеуа шаспгима уепреуске насуаге, гежби и блпк 

насуаге, са циљем праћеоа псугаригаоа гаспиунп-

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

насуагниц и 
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3. Рад са 

насуагницима 

пбразпгних задаака. 

 3.3.Ппсеуа шаспгима ганнасуагних акуигнпсуи са 

циљем праћеоа псуагаригаоа планираних задауака. 

 3.4.Ппсеуа пдледним шаспгима, на кпјим насуагници 

желе да инпгирају насуагну (акуигна насуага и 

примена нпгих насуагних меупда, нпгих меупда 

пцеоигаоа). 

 3.5Пружаое ппмпћи насуагницима кпји се угпде у 

ппсап и ушещће у кпмисији за прпгеру сагладанпсуи 

прпдрама, да би кандидау присуупип ппладаоу за 

дпзгплу за рад (лиценцу). 3.6.Пружаое ппмпћи 

насуагницима при изради пбјекуигних инсуруменауа 

за пцеоигаое и унапређеоу прпцеса пцеоигаоа.  

3.7.Ппмпћ насуагницима у прпналажеоу узрпка 

неуспеха и прпблема кпји се јагљају у пбрзпгнп-

гаспиунпм раду. 

 3.8.Пружаое ппмпћи пдељенским суарещинама у 

фпрмираоу ушекишкпд кплекуига и предузимаое 

адекгауних мера у слушајегима прпблемауишнпд 

ппнащаоа ушеника. 

 3.9.Израда радипница у дпдпгпру са пдељеоским 

суарещинама (псмищљагаое и реализација) 

3.10. Ушещће у раду сурушних гећа и уимпга 

нпгембар-

мару 

 децембар - 

април 

 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

 

 

 

мај јун 

 

 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

насуагниц и 

 

 

насуагн 

ппшеуници 

 

 

 

кпмисија за 

прданизац 

мауурскпд 

испиуа 

 

 

председни ци 

сурушних гећа 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Рад са ушеницима 

 4.1 Прикупљаое ппдауака п уписаним ушеницима, 

пдељеоима. 

 4.2.Сагеупдагни рад ушеницина кпји имају прпблеме 

у приладпђагаоу нпгпј средини и захуегима кпји 

прпизилазе из прпдрама ппзига кпји су изабрали. 

 4.3.Пружане ппмпћи ушеницима и предмеуним 

насуагницим у избпру ганнасуагних акуигнпсуи 

(дпдауне насуаге и секција, кап и ппмпћ у 

пријагљиганју за ИС Пеуница и за Ценуар за уаленуе.) 

 4.4.Пружаое ппмпћи и ппдрщке ушеницима и 

ушенишким прданизацијама у прданизпгаоу и ушещћу 

друщугенпм жигпуу щкпле (ушенишки парламену, 

пдељенске заједнице и сл.) 

 4.5.Сагеупдагни рад са ушеницима кпји имају 

разгпјне, ппрпдишне или прпблеме са срединпм у 

 

 

на ппшеуку 

щкплске 

дпдине 

 

 

 

 

 

 

 

пдељенски 

суарещина 

предмеуни 

насуагниц 

 

пдељенски 

суарещина 

 

 

 

рпдиуељи 
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кпју желе да се укљуше. 

4.6.Пугараое и гпђеое ушенишких дпсијеа у 

елекурпнскпј фпрми. Впђеое рашуна п уајнпсуи. 

 4.7. Сагеупдаги рад са ушеницима кпји имају 

прпблемеса успехпм, изпсуајаоем и суицаоем радни 

нагика. Испиуигаое узрпка неуспеха. 

 4.8.Сагеупдагни рад у прпцесу гаспиунп-

дисциплинских ппсуупка. 

 

 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

уим за ппјашан 

гаспиуни рад 

 

 

 

 

 

5. Рад са рпдиуељима 

 5.1Прикупљаое ппдауака п ушеницима и ппрпдици, 

знашајних за уппзнагаое и праћеое разгпја и 

напредпгаоа ушеника. 

 5.2. Сагеупдагни рад са рпдиуељима у циљу 

пбјекуигнпм садледагаоу лишнпсу и прпблеме кпји 

прауе разгпј оихпге деце успех, изпсуајаое са 

насуаге, кпнфликуи са друдпгима и насуагницима. 

 5.3. Сагеупдагни рад са рпдиуељима п разгпјним 

каракуерисуик. средопщкплских ушеника. 

 5.4 Сагеупдагни дппринпс и уиму за ппјашан 

гаспиуни рад са ушеницинма и дппринпс у меоаоу 

суагпга рпдиуеља у прпмени ппремећенпд ппнащаоа 

ушеника. 

 

 

на ппшеуку 

щкплске 

дпдине 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

рпдиуељи 

 

пдељенск 

суарещин уим 

за ппјашан 

гаспиуни рад 

уим за защуиуу 

ушеника пд 

насиља 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рад са дирекупрпм 

6.1.Неппсредна сарадоа са дирекупрпм щкпле у 

планираоу гаспиунп-пбразпгних акуигнпсуи, 

праћеоу и греднпгаоу рада насуагника, ппсеуи 

шаспгима, изради сурауещких дпкуменауа щкпле, 

анализа и изгещуаја п раду щкпле. 

6.2.Сарадоа са дирекупрпм у припремаоу седница 

Насуагнишкпд гећа и Педадпщкпд кпледијума. 

6.3 Сарадоа са дирекупрпм пп пиуаоу реализације 

Акципних планпга за разгпјнпд плана, 

сампгреднпгаоа щкпле и ушещћа у друдим уимпгима 

и сурушним гећима. 

6.4.Сарадоа са дирекупрпм у ппсуупку гаспиунпд и 

сагеупдагнпд рада са ушеницима и рпдиуељима 

ушеника. 

6.5.Сарадоа са дирекупрпм у ппсуиупку рещагаоа 

прпблема у пдељеоскпј заједници или 

кпнфликауима на релацији ушеник- насуагник, 

 

 

на ппшеуку 

щкплске 

дпдине 

 

 

 

 

 

 

 

 

дирекупр 

 

ппмпћниц. 

дирекупра 
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насуагник-ушеник. 

6.6.Сарадоа са дирекупрпм у ппсуупку ппладаоа 

насуагника за дпзгплу за рад. 

6.7.Сарадоа са дирекупрпм у упку ппсеуа прпсгеуних 

сагеуника щкплске упраге и прпсгеуне инспекције. 

6.8.Сарадоа са дирекупрпм у предсуагљаоу щкпле у 

ганщкплским прпсгеуним инсуиууцијама. 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

 

 

 

 

 

7. Рад у сурушним 

прданима и уимпгима 

7.1.Ушещће у раду насуагнишкпд гећа. 

7.2.Ушещће у раду Сурушних гећа за пбласу предмеуа 

у прпдраму планираоа рада, праћеоа реализација 

насуагних прпдрама, унапређеоа меупдплпдије 

насуаге и пцеоигаоа, у ппсуупку уугрђигаоа нигпа 

ппсуиднућа ушеника. 

7.3.Ушещће и реализацији прпдрама щкплских уимпга 

(сампгреднпгаоа рада щкпле, защуиуе ушеника пд 

насиља,  ппјашанпм гаспиунпм раду) 

7.4.Ућещће у реализацији прпдрама сурушнпд 

усагрщагаоа насуагника. 

7.5. Ушещће у кпмисијама за прданизпгаое мауурскпд 

испиуа, ппладаое испиуа изпсихплпдије и испуа пп 

жалбама ушеника. 

 

класиф. 

перипди 

 

упкпм 

щкплске 

дпдине упкпм 

щкплске 

дпдине 

 

 

дирекупр 

 

ппмпћниц. 

дирекупра 

 

насуагници 

уимпги 

 

 

8. Сарадоа са 

надлежним 

усуанпгама,прдани 

зацијама, 

удружеоима и 

лпкалнпм сампупраг. 

8.1.Сарадоа са пбразпгним, здрагсугеним и 

спцијалним инсуиууцијама и друдим усуанпгама у 

инуерсу ушеника. 

8.2.Ушесугпгаое у прданизпганим пблицима размене 

искусуага и сарадое щкплских педадпда и 

психплпда(акуиги, секције, кпндраси...). 

8.3 Сарадое са лпкалнпм заједницпм у реализацији 

заједнишких ппслпга и акција. 

8.4. Ушещће у сурушним друщугима (Акуиг педадпда и 

психплпда Кд, Ценуру за спцијални рад, Щкплскпм 

диспанзеру и дд.) 

 

 

 

 

 

Тпкпм 

щк.дпд. 

 

10. Аналиуишкп 
исуражигашки рад  
(исуражигаое 
пбразпгнп-гаспиуне 
праксе)  

  
Планираое и спрпгпђеое исуражигаоа п 
задпгпљсугу ушеника жигпупм и радпм щкпле. 
Пружаое ппмпћи психплпду у щкпли/ дпма у 
планираоу и исуражигаоу уеме пп оихпгпм избпру.  

Пргп 
пплудпдищуе
  
Друдп 
пплудпдищуе
  

Инсуруменуи 
исуражигао
а, изгещуаји, 
егиденција 
рада 
педадпда  

11. Впђеое 1. Днегник рада педадпда Агдусу- јул  Гпдищои 
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10.2. План и прпдрам рада щкплскпд психплпда 
 

Пбласу рада Садржај рада 
Временска 
динамика 

Нашин праћеоа 

1. Планираое, 
прпдрамираое, 
прданизпгаое и 
праћеое 
пбразпгнп- 
гаспиунпд рада 

 

1. Израда Гпдищоед плана и прпдрама рада 
психплпда кап и пперауигних планпга и прпдрама  
2. Ушещће у изради Гпдищоед плана рада щкпле 
3. Праћеое дппуна щкплскпд прпдрама 
4. Ушещће у изради инуернпд и ексуернпд плана и 
прпдрама сурушнпд усагрщагаоа насуагника у 
усуанпги, кап и лишнпд плана сурушнпд 
усагрщагаоа 
5. Ушещће у планираоу акуигнпсуи КВиС-а 
6. Ушещће и изради Гпдищоед плана и прпдрама 
сампгреднпгаоа кап и акципних планпга 
7. Планираое акуигнпсуи уима за защуиуу ушеника 
пд насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа 
8. Ушещће у изради плана и прпдрама рада 
щкплских уимпга и сурушних сарадника 
9.Ушещће у изради плана и прпдрама рада ПС, ПЗ, 
рпдиуељских сасуанака 
10. Планираое педадпщкп – инсурукуигнпд рада 
11. Угид у рад насуагника и ушеника у дудл 
ушипници Сурушнпд гећа друщугених наука и 
физишкпд гаспиуаоа 
12. Суицаое угида у педадпщку дпкуменуацију 

 

Агдусу- јул 

Гпдищои план 
рада щкпле, 
егиденција 
рада 

психплпда, 
изгещуаји, 
записници 

Тимпга 

дпкуменуације и 
припрема за рад  

 
2. Егиденција п спрпгеденим аналиуишкп-
исуражигашким акуигнпсуима  
 
3. Изгещуај п ппсеуи шаспгима/дудл ушипници  
 
4. Изгещуагаое п раду педадпда 
 
5. Впђеое егиденције п сагеупдагним раздпгприма   

изгещуаји 
Гпдищои 
план рада 
щкпле  

 
 
8. Сарадоа са 
надлежним 
усуанпгама,прдани 
зацијама, 
удружеоима и 
лпкалнпм сампупраг. 

8.1.Сарадоа са пбразпгним, здрагсугеним и 
спцијалним инсуиууцијама и друдим усуанпгама у 
инуерсу ушеника. 
 
8.2.Ушесугпгаое у прданизпганим пблицима размене 
искусуага и сарадое щкплских педадпда и 
психплпда(акуиги, секције, кпндраси...). 
 
8.3 Сарадое са лпкалнпм заједницпм у реализацији 
заједнишких ппслпга и акција. 
 
8.4. Ушещће у сурушним друщугима (Акуиг педадпда и 
психплпда Кд, Ценуру за спцијални рад, Щкплскпм 
диспанзеру и дд.) 

 
 
 
 
 
Тпкпм 
щк.дпд. 
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13. Праћеое примена сагремених пблика и меупда 
рада у насуаги (ппсеуе пдледним и удледним 
шаспгима и оихпга анализа) 
14. Пружаое ппдрщке педадпду у праћеоу и 
унапређигаоу успеха и ппнащаоа ушеника  

Агдусу- јул 

Гпдищои план 
рада щкпле, 
егиденција 
рада 
психплпда, 
изгещуаји, 
записници 
Тимпга 

2. Праћеое и 
греднпгаое  
пбразпгнп- 
гаспиунпд рада 

1. Праћеое реализације Гпдищоед плана рада 
щкпле  
2. Израда Гпдищоед изгещуаја п раду щкпле 
3. Праћеое псугаригаоа прпдрама рада сурушних 
гећа, щкплских уимпга, сурушнпд усагрщагаоа, 
прегенуигних прпдрама, пдељеоских заједница 
4. Праћеое пдледних/удледних шаспга у щкпли и 
друдих инпгауигних акуигнпсуи 
5. Праћеое фпрмауигнпд и сумауигнпд пцеоигаоа 
према Прагилнику п пцеоигаоу ушеника у 
средопј щкпли 
6. Праћеое уписигаое фпрмауигних и сумауигних 

пцена у елекурпнски днегник. 

7. Предладаое мера за ппбпљщаое успещнпсуи 

усуанпге у задпгпљеоу пбразпгних и разгпјних 

ппуреба ушеника 

8. Праћеое реализације ганнасуагних акуигнпсуи и 
ушещћа и успеха ушеника на уакмишеоима 

Агдусу- јул 

Гпдищои 
изгещуај п рад 
у щкпле 
Егиденција 
рада са 
насуагницима, 
егиденција 
рада са 
ушеницима, 
записници  

3. Рад са 
насуагницима  

1. Сагеупдагни рад са насуагницима ради 
сугараоа психплпщких услпга за ппдсуицаое 
целпгиупд разгпја ушеника  
2. Уппзнагаое Пдељеоскпд и Насуагнишкпд гећа са 
психплпщким каракуерисуикама пдређених 
ушеника 
2. Ппдрщка насуагницима у раду у пкгиру Сурушних 
акуига и щкплских уимпга  
3. Припрема у прданизпгаоу пдледних и удледних 
шаспга; 
4. Сарадоа са пдељеоским суарещинама и 
насуагницима у пкгиру рада на каријернпм 
гпђеоу и сагеупгаоу 
5. Сарадоа са пдељеоским суарещинама у 
рещагаоу међуспбних сукпба и друдих упшених 
прпблема пдељеоске заједнице 
6. Ушещће у прегенцији уппуребе дрпде 
7. Ппмпћ насуагницима и пдељеоским 
суарещинама у преппзнагаоу и упшагаоу прпмена 
у ппнащаоу ушеника  
8. Израда радипница гезаних за насиље у дпдпгпру 
са пдељеоским суарещинама (псмищљагаое и 
реализација уз ппмпћ ушенишкпд парламенуа) 
9. Пружаое ппмпћи насуагницима у дидакуишкп- 
меупдишкпј прданизацији насуаге (избпр насуагних 
меупда, пблика рада , дидакуишкпд мауеријала, 

Агдусу- јул 

Егиденција 
рада са 
насуагницима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
егдиенција 
рада психплпда 
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рада у пнлајн насуаги) 
10. Пснажигаое насуагника за рад са децпм из 
псеуљигих друщугених друпа 
11. Сагеупдагни рад са насуагникпм приликпм 
ппсеуе шасу/угида у рад у дудл ушипници 
 

4. Рад са ушеницима 

1. Сагеупдагни рад са ушеницима  
2. Ппјашан сагеупдагни рад  са ушеницима кпји 
имају уещкпће у емпципналнпм и спцијалнпм  
разгпју и сазрегаоу  
3. Пружаое психплпщке ппмпћи ушенику, друпи, 
пднпснп пдељеоу у акциденуним кризама 
4. Пружаое психплпщке ппдрщке ушеницима у 
сиууацији пандемије (сагеупдагни пнлајн 
раздпгпри, пнлајн предагаоа) 
5. Пснажигаое ушеника за кпнсурукуигнп 
рещагаое прпблема и асеруигнп ппнащаое 
(радипнице пп ппуреби) 
6. Иденуификпгаое надарених ушеника и израда 
мера ппдрщке 
7. Иденуификпгаое ушеника са ппсебним 
ппуребама и прданизпгаое индигидуализпгане 
насуаге за пге ушенике 
8. Ппјашан гаспиуни рад са ушеницима кпји имају 
прпблема у адапуацији на нпгу жигпуну и радну 
средину  
9.  Пбагљаое уесуираоа суандардизпганим 
психплпщким инсуруменуима (ушещће ушеника у 
раду ИС Пеуница, у пкгиру КгиС-а); 
10. Реализација прпдрама КВиС-а; 
11. Реализација прпдрама прегенције уппуребе 
дрпде 
12. Планираое рада са ушеницима на пснпгу 
аналиуишкп- исуражигашких ппдауака и 
специфишних ппуреба ушеника. 
13. Испиуигаое инуереспгаоа ушеника за 
ганнасуагне акуигнпсуи 
 

Агдусу- јул 

Егиденција 
рада са 
ушеницима, 
ушенишки 
дпсије, 
егиденција 
рада психплпда 

5.  Рад са 
рпдиуељима 

1. Прикупљаое релегануних ппдауака пд рпдиуеља 
ушеника знашајних за даљи психплпщкп- 
сагеупдагни рад 
2. Сагеупдагни рад са рпдиуељима ушеника кпји 
имају прпблема у емпципналнпм и спцијалнпм 
разгпју 
3. Сарадоа са Сагеупм рпдиуеља 
 

Агдусу- јул 

Егиденција 
рада са 
рпдиуељима, 
егиденција 
рада психплпда 

6. Рад са 
дирекупрпм, 
сурушним 
сарадницима 

1. Сарадоа с дирекупрпм и педадпдпм у припреми 
Гпдищоед изгещуаја и Гпдищоед плана рада 
щкпле 
2. Сарадоа са дирекупрпм и педадпдпм у раду 
щкплских уимпга 
3. Сарадоа пп пиуаоу придпгпра и жалби ушеника 
4. Сарадоа са дирекупрпм и педадпдпм у ппсуупку 
гаспиунпд и сагеупдагнпд рада са ушеницима и 

Агдусу- јул 

Гпдищои 
изгещуај,  
Гпдищои плана 
рада щкпле 
Егиденција 
рада психплпда 
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рпдиуељима ушеника. 
5. Сарадоа са дирекупрпм и педадпдпм у ппсуупку 
рещагаоа прпблема у пдељеоскпј заједници или 
кпнфликауима на релацији ушеник-насуагник, 
насуагник-ушеник  
6. Сарадоа са педадпдпм и психплпдпм у дпму 
ушеника и размена, планираое и усадлащагаое 
заједнишких ппслпга  

7. Рад у сурушним 
прданима и 
уимпгима 

1. Ушесугпгаое у раду Насуагнишкпд гећа, 
пдељеоскпд гећа (пп ппуреби), раду Педадпщкпд 
кпледијума 
2. Ушещће у раду уима за:  
- прпфесипнални разгпј насуагника и сурушних 
сарадника,  
- сампгреднпгаое (акуигнпсуи гезане за израду 
инсуруменауа исуражигаоа и пружаое ппдрщке 
кппрдинаупру уима)  
- разгпј и кгалиуеу усуанпге 
3. Ушещће у раду уимпга кпји ппдразумегају 
неппсредни рад са ушеницима:  
- уиму за каријернп гпђеое и сагеупгаое,  
- уиму за защуиуу ушеника пд насиља, злпсуагљаоа 
и занемаригаоа. 
4. Ушещће у раду Сурушних гећа из пбласуи 
предмеуа 

Агдусу- јул 

Егиденција 
рада психплпда 
Егиденција 
рада са 
ушеницима 
Записници 
Тимпга и СВ 

8. Сарадоа са 
сурушним 
инсуиууцијама, 
друщугенпм 
срединпм 

1. Сарадоа са психплпзима из Загпда за уржищуе 
рада 
2. Сарадоа са сурушним сарадницима друдих щкпла 
у драду и пкплини 
3. Сарадоа са факулуеуима 
4. Сарадоа са Канцеларијпм за младе 
5. Сарадоа са Щкплскпм упрагпм  
6. Сарадоа са Ценурпм за спцијални рад 

Агдусу- јул 

Егиденција 
рада психплпда, 
угереоа, 
изгещуаји, 
преписке 
 

9.  Сурушнп 
усагрщагаое 

  
Предузимаое акуигнпсуи за индигидуалнп сурушнп 
усагрщагаое унууар  и ган усуанпге  
 

Агдусу- јул 
Угереоа, лишни 
план сурушнпд 
усагрщагаоа 

10. Аналиуишкп 
исуражигашки рад 
(исуражигаое 
пбразпгнп-
гаспиуне праксе) 

Планираое и спрпгпђеое исуражигаоа п 
греднпсним пријенуацијама младих 
Пружаое ппмпћи педадпду/психплпду дпма у 
планираоу и исуражигаоу уеме пп оихпгпм 
избпру 
Исуражигаоа у прпцесу сампгреднпгаоа 

Нпгембар- 
мај 

Инсуруменуи 
исуражигаоа, 
изгещуаји, 
егиденција 
рада психплпда 

11. Впђеое 
дпкуменуације и 
припрема за рад 

1. Днегник рада психплпда 
2. Егиденција п спрпгеденим аналиуишкп-
исуражигашким акуигнпсуима 
3. Егиденција психплпщких уесуираоа 
4. Изгещуај п ппсеуи шаспгима/дудл ушипници 
5. Изгещуагаое п раду психплпда 
6. Впђеое егиденције п сагеупдагним 
раздпгприма  

Агдусу- јул 

Гпдищои 
изгещуаји 
Гпдищои план 
рада щкпле 
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10.3. План педадпщкп – инсурукуигнпд рада за щкплску 2022/2023. дпдину 
 

Акуигнпсуи 
 

Нпсипци акуигнпсуи Време реализације Дпказ 

Праћеое пнлајн насуаге 
Дирекупр,  

сурушни сарадници, 
прданизаупри смене 

У слушају 
прданизације пнлајн 

насуаге  

Изгещуај дга пууа 
дпдищое, на крају 

пргпд и друдпд 
пплудпдищуа 

Ппсеуа шаспгима редпгне 
насуаге (уеприје, гежбе, 
блпк) 

Дирекупр,  
сурушни сарадници, 

кппрдинаупр за насуагу 
гежби, шланпги Тима за 

сампгреднпгаое 

Нпгембар - мару 

Пппуоени прпупкпли 
п ппсмаураоу шаспга, 

изгещуај,  
дпкуменуација 

сурушних сарадника, 
записник Тима за 
сампгреднпгаое 

Ппсеуа шаспгима дппунске 
насуаге 

Сурушни сарадници, 
шланпги Тима за 
сампгреднпгаое 

Нпгембар - мару 

Пппуоени прпупкпли 
п ппсмаураоу шаспга, 

изгещуај,  
дпкуменуација 

сурушних сарадника, 
записник Тима за 
сампгреднпгаое 

Предлед записника 
Насуагнишкпд, Педадпщкпд,  
Сурушних гећа, уимпга и 
акуига 

Сурушни сарадници 
Нпгембар-децембар 

Мару-април 
 

Пппуоен дпкумену, 
изгещуај и 

предлпжене мере за 
ппбпљщаое 

Предлед есднегника 

Дирекупр, 
сурушни сарадници 

педадпд 1. и 2. разред 
психпкпд 3 .и 4. разред 

 

Нпгембар-децембар 
Мару-април 

Јун-јул 

Шек лисуа п 
ппсмаураоу, 

изгещуаји, 
дпкуменуација 

сурушних сарадника и 
дирекупра 

Уписигаое сумауигних и 
фпрмауигних пцена у 
есднегник 

Сурушни сарадници Нпгембар, мару 

Изгещуај п нашину 
уписигаоа пцена/ Шек 

лисуа п егиденцији 
пцена; дпкуменуација 

сурушних сарадника 

Предлед длпбалних и 
пперауигних планпга 

Дирекупр, 
сурушни сарадници, 

прданизаупри насуаге 
гежби и блпка 

Пкупбар - јун 

Шек лисуа п 
ппсмаураоу, 

изгещуаји, 
дпкуменуација 

сурушних сарадника 
дирекупра, 

прданизаупра насуаге 
гежби и блпка 
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10.4. План и прпдрам рада библипуекара 
 

Пбласт рада САДРЖАЈ РАДА 
Временска 
динамика 

Нашин 
раћеоа 

1. Планираое и 
прпдрамираое 
пбразпгнп- 
гаспиунпд рада 

- Израда Гпдищоед плана и прпдрама рада кап и 
пперауигних планпга и прпдрама 

- Набагка лиуераууре за ппуребе ушеника, 
насуагника и сурушних сарадника 

 

Агдусу-јул 

Карупуека, 
егиденција 
п раду 

 
 
 
 
 

Рад са ушеницима 

- Уппзнагаое ушеника са ппсупјећпм 
библипуешкпм драђпм. 

- Пружаое ппмпћи при избпру лиуераууре 
разгијаое нагика да је сами исуражују 

- Упућигаое ушеника на изгпре наушних 
инфпрмација и оихпгп кприщћеое при изради 
сампсуалних радпга из ппјединих насуагних 
пбласуи. 

- Пдабираое и припремаое лиуераууре за дпдауни 
и дппунски рад и слпбпдне акуигнпсуи 

 
 
 
 

Сепуембар- 
јун 

егиденција 
п раду, 
карупуека, 
изгещуаји 

 
 

Рад са 
насуагницим
а 

- Сарадоа у набагци лиуераууре за насуагнике и 
ушенике кпја је ппуребна за изгпђеое насуаге 

- Кпнсулуација са насуагницима у гези са 
избпрпм лиуераууре, прпдрама, пбразпгних 
сајупга 

- Кприщћеое ресурса библипуеке у прпцесу 
насуаге. 

 
 

 
Агдусу- јул 

егиденција 
п раду, 
изгещуаји 

 
 

 
Библипуешкп- 
инфпрмаципна 
делаунпсу 

- Упис ушеника у щкплску библипуеку- 

- Издагаое и примаое коижнпд фпнда уз 
гпђеое пддпгарајуће дпкуменуације 

- Пппис фпнда библипуеке 

- Сређигаое коижнпд фпнда 

- Праћеое и егиденција кприщћеоа 
библипуешке драђе 

- Впђеое библипуешкпд ппслпгаоа 

(ингенуарисаое, кауалпдизација и загпђеое 

коижнпд фпнда. 

 
 
 
 

Сепуембар- 
јун 

егиденција 
п раду, 
изгещуаји 

Рад са 
дирекупрпм, 
сурушним 
сарадницима, 
сурушним 
прданима и 
уимпгима щкпле 

- сарадоа са сурушним гећима насуагника, 
педадпдпм, психплпдпм и дирекупрпм щкпле у 
гези са набагкпм и кприщћеоем коижнпд фпнда 
и мауеријалнп-уехнишке ппреме. 

 
 

Агдусу- јул 

егиденција 
п раду, 
изгещуаји 

Сарадоа са 
надлежним 
усуанпгама 

- Сарадоа са драдскпм библипуекпм и 
щкплским библипуекама друдих щкпла. 

- Сарадоа са прпсгеуним, наушним, кулуурним и 
друдим усуанпгама. 

 
Сепуембар- 
јун 

егиденција 
п раду, 
изгещуаји 
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Впђеое 
дпкуменуације и 
сурушнп 
усагрщагаое 

- Праћеое и егиденција кприщћеоа драђе у 
щкплскпј библипуеци 

- Впђеое дпкуменуације п раду щкплске 
библипуеке и библипуекара 

- Ушещће на семинарима, сагеупгаоима и 
сурушним библипуешким скуппгима. 

 
 
 
Агдусу- јул 

егиденција 
п раду, 
изгещуаји 

 

 

10.5. План и прпдрам рада секреуара 
 

План секреуара се реализује у упку дпдине, а према ппуреби. 
1. Нпрмауигни, и кадрпгски ппслпги у складу са Закпнпм п пснпгама сисуема пбразпгаоа и 
гаспиуаоа, Закпнпм п ушенишкпм суандарду и друдим прауећим закпнима. 
-Израда нацруа и предлпда ппщуих акауа и друдих акауа Щкпле.кап и редпгнп праћеое и уппзнагаое 
заппслених са нпгим акуима - кпји су знашајни за Щкплу и Дпм. 
2. Упрагнп- прагни ппслпги (израда сгих грсуа  удпгпра  и сппразума гезаних за  рад , радне пднпсе 
и делаунпсу Щкпле). 
3. Ппслпги пкп пријагљигаоа заппслених кпд надлежних прдана Здрагсугенпд псидураоа и Фпнда 
ПИП. 
4. Рад у ппсуупку пдлащагаоа, прикупљаоа ппнуда и спрпгпђеоа ппсуупка за јагне набагке гелике и 
мале греднпсуи рпбе, услуда, радпга и екскурзија ушеника, кап и набагки на кпје се Закпн не примеоује. 
5. Израда Рещеоа на фпрмираоу сгих кпмисија за спрпгпђеое испиуа (пппрагни, разредни, 
мауурски, ганредни). 
6. Припремаое и дпсуагљаое разних изгещуаја, пбагещуеоа и ппдауака за Щкплски пдбпр и Сагеу 
рпдиуеља, Насуагнишкп геће, Педадпщкп геће и прдане ган Щкпле. 
7. Ппслпги егиденције, суауисуике , анализе, архигираоа дпкуменауа. 
8. Текући ппслпги у гези са ушеницима.,лпкалнпм сампупрагпм, судпгима,инспекцијама, щкплскпм 
упрагпм и Минисуарсугп прпсгеуе, науке и уехнплпщкпд разгпја. 
9. Админисуаруигни ппслпги 
 

11. Индигидуални планпги и прпдрами рада насуагника 
 
Индигидуални планпги и прпдрами рада насуагника налазе се у бази ппдауака педадпда. 
 

12. Планпги ганнасуагних акуигнпсуи 
 
12.1. Планпги рада  секција  
 
Планпги рада секција налазиће се у Анексу дпдищоед плана рада щкпле и у дпкуменуацији 
сурушних сарадника. 

 

12.2. Ушенишки парламену 
 

Ушенишки парламену шине пп дга предсуагника сгакпд пдељеоа у щкпли кпја бирају ушеници на ппшеуку 
щкплске дпдине. Шланпги парламенуа бирају председника парламенуа и дга предсуагника кпји 
ушесугују у раду прпщиренпд сазига Щкплскпд пдбпра. Ушеници парламенуа мпду да се удруже у 
Заједницу ушенишких парламенауа. Јасмина Радакпгић је насуагник кпји ће ппмадауи парламенуу у раду. 
 
План и прпдрам рада ушенишкпд парламенуа 
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Р.бр. Акуигнпсуи Нашин реализације Динамика 
Нпсипци 

акуигнпсуи 
Нашин праћеоа 

1.  

Израда  плана и 
кпнсуиууисаое 
скупщуине Ушенишкпд 
парламенуа. 
Паруиципација у 
жигпуу и раду щкпле. 
Гпсппјинске 
сгешанпсуи 

Ппсеуа шаспгима 
пдељеоскпд 
суарещине 
Ппдела улпда у раду 
щкплских уимпга. 
Фпрмираое 
грщоашкпд уима за 
защуиуу пд насиља 

Сепуембар 
Премијер 

парламенуа и 
РR уима 

Записник 
ушенишкпд 

парламенуа (УП), 
ШПС, записник 

Тима за защуиуу 
ушеника пд 

насиља 

2. 
Ппмпћ у адапуацији 
ушеницима пргпд 
разреда 

Раздпгпр, ппсеуе 
шаспгима 
пдељеоскпд 
суарещине ушеника 
пргпд разреда 

Сепуембар 

Шланпги 
парламенуа, 
пдељеоске 
суарещине 

Записник УП, 
ШПС 

3. Сппруски уурнири 
Прданизација и 
реализација 
сппруских сусреуа 

Пкупбар- 
јун  

УП, Тим за 
щкплски 
сппру, Тим за 
защуиуу пд 
насиља  
 

Записник УП, 
записник Тима 
за щкплски 
сппру, Тима за 
защуиуу ушеника 
пд насиља,  
изгещуаји 

4. Щуа је насиље? 

Презенуација за 
шланпге УП, 
ушенике пргпд и 
друдпд разреда, 
Сагеу рпдиуеља 
 

Пкупбар- 
децембар 

Врщоашки 
уим УП 

Записник УП, 
ШПС, записник са 
седнице Сагеуа 
рпдиуеља 

5. 

Пбележагаое 
сгеускпд дана бпрбе 
прпуиг урдпгине 
људима (18. пкупбар) 

Презенуације, 
предагаоа, урибине, 
раздпгпр 

Пкупбар 

Тим за 
защуиуу пд 
насиља,  
Врщоашки 
уим УП 

Записник УП, 
записник Тима 
за защуиуу 
ушеника пд 
насиља, 
изгещуаји 

6. 
Пбележагаое дана 
уплеранције 

Презенуација и 
дискусија за ушенике 
пргпд и друдпд 
разреда на уему 
уплеранције 

Нпгембар 

Тим за 
сарадоу са 
дпмпм 
ушеника, Тим 
за защуиуу пд 
насиља, 
грщоашки 
уим УП, 
пдељеоске 
суарещине 
 

Записник УП 
записник Тима 
за защуиуу 
ушеника пд 
насиља, 
изгещуаји, ШПС 

7. 
Пбележагаое 
сгеускпд дана бпрбе 
прпуиг сиде 

Презенуације и 
предагаоа 

Децембар 

УП, 
негладине 
сууденуске 
прданизације 

Записник УП 

8. Кгиз знаоа 
Псмищљагаое и 
реализација кгиза 
знаоа 

Децембар Шланпги 
парламенуа, 
предмеуни 

Записник УП 
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насуагници 

9. 
Пбележагаое 
щкплске слаге 

Ушесугпгаое у 
припреми щкплске 
слаге 

Јануар Шланпги 
парламенуа  

Записник УП, 
слике, изгещуај 

10. Темауски дани 

Ушещће у 
припремаоу и 
реализацији 
уемауских дана 

Децембар, 
мај 

Шланпги 
парламенуа 

Записници УП, 
изгещуаји 

11. 
Фесуигал екплпщкпд 
пбразпгаоа 

Радипнице, 
предагаоа Ценура за 
екплпщкп 
пбразпгаое и 
пдржиги разгпј 

26. јануар 
2023. 

Шланпги Тима 
за защуиуу пд 
насиља, 
Ушенишки 
парламену, 
гаспиуаши 

Записници УП, 
изгещуаји 

12. 

Пбележагаое 
међунарпднпд Дана 
бпрбе прпуиг 
грщоашкпд насиља  

„Дан Рпзе мајица“- 
ликпгни радпги, 
писаое лепих 
ппрука, израда 
панпа, ппсуера 

Фебруар 

Шланпги Тима 
за защуиуу пд 
насиља, 
Ушенишки 
парламену, 
гаспиуаши  

Записник УП, 
записник Тима 
за защуиуу 
ушеника пд 
насиља, 
изгещуаји 

13. 
Ушещће у прплећнпм 
екп маскенбалу 

Израда маске пд 
рециклиранпд 
мауеријала 

21. мару 
2023.  

Шланпги Тима 
за защуиуу пд 
насиља, 
ушенишки 
парламену, 
гаспиуаши 

Записник УП, 
записник Тима 
за защуиуу 
ушеника пд 
насиља, 
изгещуаји 

14. 
Сарадоа са 
парунерима из 
лпкалне сампупраге 

 
 
Прданизпгаое 
приредби 
Прпдајни сајам 
Хуманиуарне акције 

Тпкпм 
щкплске 
дпдине 

ПР уим и уим 
за сарадоу са 
дпмпм 
ушеница, 
секције, Тим 
за сарадоу са 
лпкалнпм 
сампупрагпм 

 
Записник УП, 
план рада 
секција и Тима 
за сарадоу са 
лпкалнпм 
сампупрагпм, 
изгещуаји и 
записници  

15. Избпри за УП 

Прданизација и 
реализација избпра 
за УП за наредну 
щкплску дпдину 

Мару Влада 
парламенуа и 
шланпги 

Записник УП, 
изгещуај п 
реализпганим 
избприма 

16. 
Врщоашка едукација 
п људским прагима 

Предагаое, 
едукауигни филмпги 

Април Насуагник 
драђанскпд 
гаспиуаоа, 
Тим за 
защуиуу 
ушеника пд 
насиља, 
грщоашки 
уим УП 

Записник УП,  
план рада Тима 
за защуиуу 
ушеника пд 
насиља, 
изгещуај уима 

17. 
Ненасилна 
кпмуникација 

Радипница за 
шланпге УП и 
гаспиуним друпама у 
дпму  

Април Врщоашки 
уим УП, 
сурушни 
сарадници 

Записник УП, 
сценарип 
радипнице 
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18. Дан пугпрених грауа 

Презенуација п 
жигпуу и раду щкпле, 
уппзнагаое са 
жигпупм и радпм 
щкпле и дпма щкпле 

Мај Шланпги 
парламенуа, 
Тим за КВиС,  
насуагници, 
гаспиуаширпд
иуељи 

Записник УП, 
фпупдрафије, 
изгещуаји  

19. Базар здрагља 

Ушещће у 
прданизацији и 
реализацији Базара 
здрагља, 
фпрмираое щуанда п 
здрагпм суилу 
жигпуа 

Мај 

Шланпги Тима 
за защуиуу пд  
насиља, 
Ушенишки 
парламену, 
секција за 
здрагсугенп 
гаспиуаое и 
секција 
Црганпд 
Крсуа, 
гаспиуаши 

 
Записник УП, 
изгещуаји и 
записници 

20. 
Рпђенданска журка 
Планираое прпслаге 
маууре 

Псмищљагаое 
разнпгрсних 
акуигнпсуи; дпдпгпр 
са дирекупрпм пкп 
прпслаге мауурске 
гешери 

мај Шланпги 
парламенуа, 
дирекупр 

Записник УП 

21. Анализа рада УП 

Анализа акуигнпсуи, 
предладаое мера за 
ппбпљщаое рада 

кгаруалнп Шланпги 
парламенуа 

Записник УП 

22. 
Изгещуагаое п раду 
УП 

Писани изгещуај п 
реализпганим 
акуигнпсуима 

Децембар, 
јун 

Кппрдинаупр 
УП  

Пплудпдищои и 
дпдищои 
изгещуај п раду 
щкпле 

 

13. Пдељеоске суарещине и пдељеоске заједнице 
13.1. План и прпдрам рада пдељеоскпд суарещине 

 

 Акуигнпсуи 
Динамика рада 

Нпсипци 
акуигнпсуи 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Р

ад
 с

а 
уш

ен
и

ц
и

м
а 

- Уппзнагаое ушеника са Кућним редпм и 
прагилима ппнащаоа; 
- уппзнагаое ушеника са Прпупкплпм п 
защуиуи ушеника пд дискриминације, насиља, 
злпсуагљаоа и занемаригаоа; 
- елекурпнскп насиље; 
- прегенција уппуреба дрпда; Упуусугп п 
ппсуупаоу у слушају сумое или сазнаоа п 
присусугу или кприщћеоу дрпда у пбразпгнп- 
гаспиуним усуанпгама 
- ппдсуицаое пдељеоске заједнице у изради 
плана и прпдрам рада пдељеоске заједнице; 
- инфпрмауигнп сагеупдагни рад на уему 
пандемије и защуиуе пд COVID-a 19; 
- улпда Ушенишкпд парламенуа; 

 
 
 
упкпм щкплске 
дпдине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пдељеоске 
суарещине, 
сурушни 
сарадници, 
щкплски 
пплицајац, 
ушеници, Тим за 
защуиуу ушеника 
пд 
дискриминације, 
насиља, 
злпсуагљаоа и 
занемаригаоа, 
Тим та КВиС 
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- уппзнагаое са улпдпм щкплскпд пплицајца; 
- уеме гезане за КВиС; 
- прданизпгаое радипница из прирушника 
„Васпиуаое за здрагље крпз жигпуне 
гещуине“ у сарадои са ушеницима; 
- праћеое разгпја и напредпгаоа ушеника у 
ушеоу; 
- праћеое андажпгаоа ушеника у 
ганнасуагним акуигнпсуима; 
- Раздпгпр п плану и циљегима екскурзије; 
- рещагаое прпблема гезаних за међуљудске 
пднпсе; 
- инфпрмисаое и дискусија п успеху у ушеоу, 
изпсуајаоу са насуаге и гладаоу ушеника; 
-индигидуални и друпни сагеупдагни рад са 
ушеницима. 
- ппјашан гаспиуни рад са ушеницима: 
прпцедура ппјашанпд гаспиунпд рада, праћеое 
реализације гаспиунпд рада и оедпга 

егиденција. 

 
 

упкпм целе 
щкплске дпдине 

 
Р

ад
 с

а 
р

п
д

и
уе

љ
и

м
а 

- инфпрмисаое рпдиуеља п оихпгим прагима 
и пбагезама; 
-уппзнагаое рпдиуеље са Прпцедурпм 
ппсуупаоа пдељеоскпд суарещине у слушају 
изпсуајаоа ушеника са насуаге; 
-инфпрмисаое рпдиуеља п уерминима за 
пријем; 

- бладпгременп пбагещуагаое рпдиуеља п 
ппнащаоу и успеху ушеника; 

упкпм щкплске 
дпдине 

Пдељеоске 
суарещине 

  
Р

ад
 с

а 
р

п
д

и
уе

љ
и

м
а 

- уппзнагаое ушеника са Прпупкплпм п 
защуиуи ушеника пд насиља, злпсуагљаоа и 
занемаригаоа и упуусугпм п ппсуупаоу у 
слушају сумое или сазнаоа п присусугу или 
кприщћеоу дрпда у пбразпгнп- гаспиуним 
усуанпгама 
- елекурпнскп насиље; 
-инфпрмисаое п ппрпдишним приликама 
ушеника, егенууалним здрагсугеним 
прпблемима 
-прданизпгаое рпдиуељских сасуанака 
- ппдсуицаое рпдиуеља за акуигнп 
ушесугпгаое у раду щкпле и сагеупдагнпм 
уелу; 
- упућигаое на сарадоу са усуанпгама кпје 
мпду дппринеуи рещагаоу упшених прпблема 
ушеника; 
- ппдсуицаое рпдиуеља на индигидуалне 
раздпгпре са предмеуним насуагницима; 
- усппсуагљаое сарадое рпдиуеља са 
сурушним сарадницима и упрагпм щкпле;- - 
инфпрмисаое рпдиуеље п гажним 
акуигнпсуима щкпле. 

 
 
 
 
 
 

 

упкпм щкплске 
дпдине 

 
 
 
 
 
 
 

Пдељеоске 
суарещине, 
сурушни 
сарадници, 
ушеници, 
предмеуни 
насуагници, 
дирекупр 
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 Р
ад

 с
а 

кп
л

ек
уи

гп
м

: п
р

ед
м

еу
н

и
 н

ас
уа

гн
и

ц
и

, П
П

 
сл

уж
а,

 щ
кп

л
ск

и
 п

п
ли

ц
ај

ац
. 

- Уппзнагаое предмеуних насуагника са 
индигидуалним мпдућнпсуима ушеника у 
ушеоу, ппуребама ушеника, специфишним 
спцијалнп-ппрпдишним приликама, 
спцијалнпм климпм у пдељеоскпј заједници; 
- ппсеуа шаспга из ппјединих предмеуа; 
пдпгараое п непхпдним мерама за 
кпридпгаое ппсуиднуупд успеха;- .сагеупгаое 
са сурушнпм службпм пкп израде плана и 
прпдрама пдељеоске заједнице; 
- андажпгаое кпледа у реализацији пдређених 
уема из плана рада пдељеоске заједнице; 
- андажпгаое сурушних сарадника у рещагаоу 
упшених прпблема ушеника гезаних за щкплске 
и жигпуне прпблеме; 

- кпнуинуирана сарадоа са щкплским 
- пплицајцем и упрагпм щкпле 

 
 
 
 
 
 
 

Тпкпм щкплске 
дпдине. 

 
 
 
 

 
Пдељеоске 
суарещине, 
предмеуни 
насуагници, 
сурушни сарадници 

  Р
ад

 у
 с

ур
уш

н
и

м
 п

р
да

н
и

м
а  

- праћеое реализације насуагних планпга и 
прпдрама; 
- изгещуагаое сурушних гећа п прпблемима 
ушеника и пдељеоске заједнице а кпје су у 
надлежнпсуи исуих; 
- -припрема и анализа ппдауака пдељеоске 
заједнице за сурушна гећа 

 
 
 
 

Тпкпм щкплске 
дпдине. 

 
Пдељеоске 
суарещине, сурушни 
сарадници, 
шланпги щкплских 
уимпга, Дирекупр 

  А
д

м
и

н
и

су
р

ау
и

гн
и

 п
п

сл
п

ги
 Уреднп и ажурнп гпђеое педадпщке 

дпкуменуације (мауишне коиде, елекурпнскпд 
днегника и псуалих службених дпкуменуа); 
- гпђеое записнике са Пдељеоских и 
Разредних гећа и рпдиуељских сасуанака; 
- гпђеое егиденције п изпсуајаоу ушеника са 
насуаге; 
- израда изгещуаја п ппјединашнпм успеху 
ушеника, успеху пдељеоа у целини, 
изпсуајаоу са насуаге и гладаоу ушеника. 

 
 
 
 

Тпкпм щкплске 
дпдине. 

 
 

 
Пдељеоске 
суарещине, сурушни 
сарадници 

 
 

13.2. План и прпдрам рада пдељеоске заједнице  
 
 

План и прпдрам рада пдељеоске заједнице дау је длпбалнп, на пснпгу оеда сгака пдељеоска заједница  
праги сгпј план и прпдрам рада. У Прилпгу 3. налазе се планпги и прпдрами рада сгих пдељеоских  
заједница.   

План и прпдрам рада пдељеоске заједнице дау је длпбалнп, на пснпгу оеда сгака пдељеоска 
заједница праги сгпј план и прпдрам рада.  
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Разр
ед 

САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ 
Нпсипци 

акуигнпсуи 
Нашин 

реализације 

Временска 
динамика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I- IV 

П
Р

А
В

И
Л

Н
И

Ц
И

 

(з
ак

п
н

ск
а 

п
сн

п
га

) 
 

Прагилник п прагима и 

пбагезама ушеника 

- Кућни ред щкпле; 

Прпупкпл п защуиуи ушеника пд 

дискриминације, насиља, 

злпсуагљаоа и занемаригаоа и 

елекурпнскпд насиља; 

-Прпдрам защуиуе ушеника пд 

насиља; Упуусугп п ппсуупаоу у 

слушају сумое или сазнаоа п 

присусугу или кприщћеоу дрпда 

у  пбразпгнп- гаспиуним 

усуанпгама; 

Прагилник п пцеоигаоу; јагнпсу 

пцене, фпрмауигнп и сумауигнп 

пцеоигаое; 

Прагилник п гаспиуним и 

гаспиунп-дисциплинским 

мерама; 

Закпн п пснпгама сисуема 

пбразпгаоа и гаспиуаоа и 

средопј щкпли; 

Прагилник п избпру  ушеника 

денерације; 

Прагилник п пбагљаоу 

друщугенп кприснпд, пднпснп 

хуманиуарнпд рада; 

- Прагилник п ппнащаоу  на 

екскурзијима 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пдељеоски 
суарещина, 

сурушни 
сарадници, 

предсуагници 
щкплских 

уимпга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пбагещуагаое, 
упућигаое, 

уппзнагаое са 
Прагилницима и 

закпнским акуима 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сепуембар 
упкпм 

дпдине 
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I- IV 

 
 

Прегенција 
насиља, 
уппуребе дрпда и 
урдпгине 
људима 

 

 Дидиуалне плауфпрме 
„Шугам уе“, „Мпду да 
нећу“, „Какп се 
защуиуиуи пд 
урдпгине људима“, 
пбележагаое 
знашајних дауума 
(уплеранција,  
урдпгина људима, 
Гпсппјинске 
сгешанпсуи, Суазама 
Ћирила и Меупдија...); 
уеме из разгпја 
кпмуникацијских 
гещуина, сарадоа, 
уимски рад, 
кпнфликуи и оихпгп 
прегазилажеое. 
Пдабране уеме из 
прирушника Шугари 
псмеха, Умеће 
пдрасуаоа, Щкпла без 
насиља, 
Ушипница дпбре 
гпље, 
Вещуине за 
адплесценцију 

 

Пдељеоски 
суарещина, 

сурушни 
сарадници, 
ушенишки 

парламену, Тим 
за 

защуиуу 
ушеника пд 

насиља, 
грщоашки 
едукаупри 

 
 

Инфпрмисаое, 
уппзнагаое, 

урибине, 
радипнице, 

предагаоа, 
прпјекција 
филмпга 
„Сесуре“, 

„Ппсмаураши
“,гпдиш за 
примену 

регидирани
х 

индикаупра 
урдпгине 
људима 

Сепуембар- 
јун 
 
 
 

 
 
 
 
 
I 

 
Адапуација 

ушеника 

на нпгу 

радну и 

жигпуну 

средину 

 
Ппмпћ суаријих ушеника 

 
 

Пдељеоски 

суарещина, 

сурушни 

сарадници, 

рпдиуељи; 

ушенишки 

парламену 

 
 

Радипнице, 
раздпгпри са 

суаријим 
ушеницима     п 

жигпуу и раду 
щкпле 

 
 

Сепуембар 
- јун 

 

Укљушигаое у 
ганнасуагне 
акуигнпсуи 

Разгијаое гещуина 
дпбре кпмуникације 

 
 
 

 
I- IV 

  

П
ар

уи
ц

и
п

ац
и

ја
 у

ше
н

и
ка

 

- Планираое рада 
пдељеоске заједнице; 
- ушенишки парламену; 

- щкплски уимпги;  

аннасуагне акуигнпсуи; 

прданизације младих ган 

щкпле; 

- хуманиуарне акције,                      

- сппруски сусреуи 

Пдељеоски 
суарещина, 
предме

уни 

насуагн

ици, 

предсуагници 

щкплских уимпга 
ушенишки 
парламену 

 

Акуигнп     ушещће, 
предладаое, 
прданизпгаое 
хуманиуарних и 
сппруских 
сусреуа 

 
 

 
Тпкпм 
дпдине 
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I- II 
  

У
се

щ
н

п
 у

ше
о

е Технике успещнпд ушеоа; 
Радне нагике- нагика 
месуа и нагика 

гремена; Мапе ума; 

Шаспги пбагезнпд ушеоа; 
Планираое и ппдрщка у 
ушеоу 

 

 
Пдељеоски 

суарещина, 

педадпд, 

насуагник, 

рпдиуељ 

Упућигаое у 
уехнике ушеоа, 
израда плана 
ушеоа, праћеое 
напредпгаоа 
ушеника, 
присусугп 
шаспгима 
пбагезнпд  
ушеоа у щкпли 

 
 
 

Тпкпм 
дпдине 

 
 
 

 
I- IV 

 
А

н
ал

и
за

 у
сп

ех
а 

п
п

је
д

и
н

ц
а 

и
 п

д
ељ

ео
а 

 
 

 
Уугрђигаое узрпка 
щкплскпд неуспеха и 
разлпда изпсуајаоа 

 
 
Пдељеоски 
суарещина, 
предмеуни 
насуагници, 
педадпд 

Дискусија; 
изналажеое 
кпнкреуних 
мера за 
прегазилаже
ое упшених 
прпблема; 
разгијаое 
кппперауигнпд 
ушеоа, 
прданизпгаое 

међуспбне 
ппмпћи ушеника 
у пдељеоу 

 
 
 

Ппсле 
класификац 
ипних 
перипда 

 
 
 

 
I- IV 

 
К

ул
уу

р
н

и
, с

п
п

р
ус

ки
 и

    др
ууд

и 

д
п

да
ђ

ај
и
 

- Бипскпп и 

ппзприщуе; 

нпћ музеја, ппсеуе 

далеријама, 

кпнцеруима; дани 

коиде; 

уакмишеоа, смпуре; 

Крадујегашки 

пкупбар; 

Щкплска слага- 

Сгеуи Сага; Дан 

драда... 

 

Пдељеоски 

суарещина, 

предмеуни 

насуагници,  
Тим за кулуурне 

акуигнпсуи,  
Тим за щкплски 

сппру 

 
 

 
Ппсеуе кулуурним 
манифесуацијама
, акуигнп ушещће у 

сппруским 
сусреуима 

 
 
 

 
Тпкпм дпдине 

 

 
I- IV 

 
Зд

р
аг

су
ге

н
п

 га
сп

и
уа

о
е 

ХИВ, 
алкпхплизам, 
наркпманија, 

здраги жигпуни суилпги; 
здраге и нездраге нагике, 
Сгеуски дан здрагља 
 Защуиуа жигпуне средине 

Пдељеоски 
суарещина, 
грщоашки 
едукаупри  

 
 

Укљушигаое у рад 
секција, щкплских 
манифесуација 
секције, 
предагаоа, 
урибине,  излпжбе 

 

 
Тпкпм дпдине 
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I- IV  
Ек

п
л

п
ди

ја
 Фесуигал 

екплпщкпд 
пбразпгаоа; 
Прплећни екп 
маскенбал 

Пдељеоски 
суарещина, 
Ценуар за 
екплпщкп 
пбразпгаое и 
пдржиги разгпј 

Укљушигаое у 
нагедене 
манифесуације 
манифесуација 
секције 

26. јануар, 21. 
мару 

 
 
 
 

I- IV 

 
К

ар
и

је
р

н
п

 
гп

ђ
ео

е 
и

 с
аг

еу
п

га
о

е 

- Лишни разгпј ппјединца; 
Каријернп инфпрмисаое; 
Каријернп сагеупгаое; 
Ппгезигаое са 
ппслпгнпм заједницпм; 
Предузеунищугп 

Психплпд,пдеље
оски суарещина, 
ушеници, уим за 
КВиС, 
канцеларија та 
младе, 
предсуагници 
факулуеуа и 
гиспкпщкплских 
усуанпга, 
спцијални 
парунери, 
рпдиуељи, 
сурушни 
сарадници 
щкпле, НСЗ 

 
 
 

Инфпрмисаое, 
радипнице, 
раздпгпри, 
уесуираое, ппсеуе, 
дпсупгаоа 

 
 
 
 
Тпкпм дпдине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

  

С
и

су
ем

 п
д

б
р

ан
е

 з
ем

љ
е 

1. шас: Месуп, улпда и 
задаци гпјске Србије у 
сисуему безбеднпсуи и 
пдбране РС; Впјна 
пбагеза у РС; радна и 
мауеријална пбагеза у 
РС. 

2. шас. Какп ппсуауи 
пфицир гпјске Србије; 
какп ппсуауи 
прпфесипнални гпјник; 
физишка спремнпсу- 
предуслпг за гпјни 
ппзиг. 
3. шас: Служба 
псмаураоа и 
пбагещуагаоа; пблици 
непружанпд пуппра; 
бпјни пурпги, биплпщка 
и 
запаљига средсуга; 
цигилна защуиуа. 
4. шас: Такуишкп- 
уехнишки  збпрпги 

Пдељеоске 
суарещине; 
припадници 
гпјске Србије; 
Теме су пбрађене 
у мауеријалу за 
средое щкпле, 
ппследои шас 
мпже се 
прданизпгауи 
крпз ппсеуу 
усуанпгама гпјске 
Србије 

 
 
 
 
 
 
 

 
Предагаое, ппсеуе 
пбјекуима гпјске 

 
 
 
 
 
 
 

 
Тпкпм дпдине 
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I- IV 
  К

п
м

ун
и

ка
ц

и
јс

ке
 г

ещ
уи

н
е 

- Асеруигнпсу; 
- Недеља лепих ппрука; 
- Кпнфликуи и нашини 
оихпгпд рещагаоа; 

- Разгијаое уплеранције; 

Суерепуипи и 

предрасуде; 

Типпги кпмуникације; 

- Хајде да се бпље 

слущамп 

 
Пдељеоски 

суарещина, 

предмеуни 

насуагници, 
психплпд 

 
Радипнице, 

шаспги 
психплпдије и 

драђанскпд 
гаспиуаоа, 

псмищљагаое 
акуигнпсуи за 

ушенике 

 
 
 

Тпкпм дпдине 

 
 
 
 

I- IV 

 
C

O
V

ID
-1

9 

 
- Упуусугп п мерама 

защуиуе здрагља 

Ушеника 
- Инфпрмауигнп 

сагеупдагни рад 
на уему пандемије 

и защуиуе пд 
COVID-a 19. 

 
 
 

Пдељеоски 
суарещина, 
предмеуни 
насуагници 

 
 
 

 
Предагаоа, 

презенуације, 
раздпгпри 

 
 
 

 
Сепуембар, 

упкпм 
дпдине 

I- IV 

Р
аз

ги
ја

о
е

 
м

еђ
уп

р
ед

м
еу

н
и

х 

кп
м

п
еу

ен
ц

и
ја

 Прирушници „Здраги 
суилпги жигпуа“, 

„Сексуалнп и 
репрпдукуигнп 

здрагље“ 
https://zuov.gov.rs/zdr

avlje/ 

Пдељеоски  
суарещина, 
предмеуни 
насуагници 

Презенуације, 
радипнице, радпги 
друдих насуагника - 

примери дпбре 
праксе 

 Тпкпм 
дпдине 

 
I- IV 

 
Бпнупн: кулуура 

пдегаоа, ппнащаоа,  
ппхпђеоа, дпгпра 

Пдељеоски 

суарещина, 

предмеуни 

насуагници 

 
Предагаоа, 

презенуације 

Тпкпм дпдине 

 
I- IV 

Щуа ми уп уреба? Теме 
гезане за 

инуелекууални, 
емпципнални и 

спцијални разгпј 
ушеника 

Пдељеоски 
суарещина, 

психплпд, ушеници 

Предагаоа, 
презенуације. 

раздпгпри 

Тпкпм дпдине 
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  14. Сарадоа са рпдиуељима  

Сарадоа ппрпдице и щкпле ппдразумега шесуе и блиске кпнуакуе рпдиуеља/ суарауеља ушеника са 
пдељеоским суарещина, насуагницима, дирекупрпм, сурушним сарадницима упкпм кпјих се 
прикупљају ппдаци п каракуерисуикама сгих аспекауа разгпја ушеника, оедпгим инуереспгаоима и 
ппуребама, уппзнају се ппрпдишне прилике, услпге жигпуа и рада ушеника и др. Рпдиуељ упкпм уе 
сарадое дпбија инфпрмације п ппсуиднућима ушеника, оедпгпм ппнащаоу у щкпли. На уај нашин се 
сугарају дпбре пснпге за гаспиуни сагеупдагни рад са рпдиуељима ради ппдсуицаоа индигидуалнпд 
разгпја ушеника. 
 
Прпдрам гаспитнпд сагетпдагнпд рада са рпдитељима укљушује: 
 

1. Уппзнагаое рпдиуеља са Кућним редпм щкпле кап и псуалим щкплским прагилницима 
(прагилник п пцеоигаоу, ексурзијама друщугенп кприснпм раду...). 
2. Укљушигаое рпдиуеља у прпдрам прегенције дискриминације, насиља, злпурагљаоа и 
занемаригаоа; уппзнагаое рпдиуеља са Прагилникпм п защуиуи ушеника пд дискриминације, 
насиљан злпсурагљаоа и занемаригаоа и прпцедурама и ппсуупцима у складу са исуим 
3. Уппзнагаое рпдиуеља п прпцедури и ппсуупцима инуергенције у слушају сумое или сазнаоа п 
присусугу и кприщћеоу дрпда у пбразпгнп гаспиуним усуанпгама. 
4. Индигидуални сагеупдагни рад- ппјашан гаспиуни рад, каријернп гпђеое и сагеупгаое. Прпдрам 
гаспиунпд сагеупдагнпд рада са рпдиуељима псугарује се крпз некпликп пблика: 
 

1. Индигидуални сасуанци са рпдиуељима кпје прданизују пдељеоски суарещина, сурушни 
сарадници, насуагници. Сгаки пдељеоски суарещина има греме пријема рпдиуеља са кпјим их 
уппзнаје на ппшеуку щкплске дпдине. Рпдиуељи, нарагнп мпду дпћи и мимп удпгпренпд гремена 
укпликп за уп ппсупји ппуреба. Са сурушнпм службпм дирекупрпм раздпгпри ће се прданизпгауи упкпм 
целе дпдине и у греме када уп пддпгара рпдиуељу, дирекупру, сурушнпм сараднику. 

 
14.1. Расппред пријема рпдиуеља 
 
Разре

д и 
пдеље

о е 

 

 

Пдељеоски суарещина 

Дан 

пријема 

Време 
пријема 

Дан пријема 
Време 

пријема 

I/1 Јасмина Никплић уупрак 12.45-13.45 пеуак 14.30-15.30 

I/2 Ана Бракпгић шеугруак 9.20-13.25 среда 14.00-15.15 

I/3 Смиља Щебек ппнедељак 12.35 -13.35 пеуак 12.35-13.35 

I/4 Марија Среуенпгић уупрак 13.30 - 14.30 пеуак 15.15 - 16.15 

I/5 Дејана Димиуријегић 

Ћирпгић 
среда 9-10 пеуак 15.50-16.50 

I/6 

 

Маркп Ћулибрк 
среда 18.35 – 19.35   

I/7 

 

Јасмина Радакпгић 
шеугруак 10.45-11.45 пеуак 10.45-11.45 
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Разре

д и 
пдеље

о е 

 

 

Пдељеоски суарещина 

Дан 

пријема 

Време 
пријема 

Дан пријема 
Време 

пријема 

II/1 Марија Илић среда 17.10-17.55 шеугруак 11.00-11.45 

II/2 Маја Радунпгић Маркпгић 
ппнедељак 13.00- 14.00 Пеуак 13.00-14.00 

II/3 Паглпгић Науаща уупрак 13.00  - 14.00   

II/4 Бпјан Блидарегић 
ппнедељак 17.10 – 17.55 пеуак 11.50 – 13.05 

II/5 Валенуина Јпганпгић 

Суханек 
ппнедељак 9.00 11.00 шеугруак 9.00 11.00 

II/6 Maрија Ж.Среуенпгић уупрак 11.00-12.00 Пеуак 11.00-12.00 

III/1 Таујана Милууинпгић 
уупрак 10.00 – 11.00 Пеуак 13:25 – 14:25 

III/2 Маријана Билбија 
ппнедељак 14.00-15.00 Пеуак 14:00-15:00 

III/3 Верица Јпганпгић 
ппнедељак 13.00-14.00   

III/4 Мерима Щапупгић 
шеугруак 14.00-15.00 Пеуак 14.00-15.00 

III/5 Милпмир Спаспгић 
ппнедељак 13.00-14.00 Среда 15.00-16.00 

III/6 Тамара Јанкпгски среда 14.00-15.00 пеуак 16.00-17.00 

IV/1 Биљана Максимпгић 
ппнедељак 16.05-17.05 пеуак 18.45-19.45 

IV/2 Вера Пеурпгић 
ппнедељак 13.00-14.00 среда 13.00-14.00 

IV/3 Игана Ђпрђегић пеуак 14.30-15.15   

IV/4 Бищегац Бпјан ппнедељак 14.30-15.30 пеуак 11.30-12.30 

IV/5 Никплић Дущан 
пеуак 17.10 – 18.10   

 

 
6.2. Рпдиуељски сасуанци кпје прданизују пдељеоске суарещине. Пдржагају се на ппшеуку щкплске 
дпдине и ппсле класификаципних перипда, пре реализације екскурзија ушеника и пп ппуреби. 
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13.2. План и прпдрам рпдиуељских сасуанака 
 

Времен

ска 

динами

ка 

Садржаj рпдиуељскпд сасуанка 
Нашин 

реализације 
Разред 

Нпсипци 

акуигнпсуи 

С
ЕП

ТЕ
М

Б
А

Р
 

 

П
р

ги
 р

п
д

и
уе

љ
ск

и
 

-Уппзнагаое пдељеоскпд суарещине са 

рпдиуељима (суарауељима) ушеника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инфпрмисаое 

раздпгпр, 

предладаое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пдељеоски 

суарещина, 
 

рпдиуељи 

Уппзнагаое са насуагним планпм и 

прпдрампм и услпгима реализације сгих 

акуигнпсуи у щкпли 

- Уппзнагаое са Кућним редпм щкпле; 

- Уппзнагаое са Прпупкплпм п защуиуи 

ушеника пд насиља, злпсуагљаоа и 

занемаригаоа и щкплским уимпм кпји 

се баги пгпм уемпм. 

- Уппзнагаое са упуусугпм п ппсуупаоу у 

слушају сумое или сазнаоа п присусугу 

или кприщћеоу дрпда у пбразпгнп- 

гаспиуним усуанпгама 

Предсуагљаое Сагеуа рпдиуеља кап 

сагеупдагнпд уела щкпле и избпр 

предсуагника рпдиуеља за Сагеу 

рпдиуеља 

Мере защуиуе здрагља ушеника- 

COVID-19 

Уугрђигаое уермина пријема рпдиуеља 

Дпдпгпр пкп предсупјећих екскурзија 

Н
П

В
ЕМ

Б
А

Р
 

Д
р

уд
и

 р
п

д
и

уе
љ

ск
и

 с
ас

уа
н

ак
 

-Уппзнагаое рпдиуеља са успехпм 
ушеника на пргпм класификаципнпм 
перипду 

 
 
 
 
 

Инфпрмисаое 
раздпгпр, 

предладаое 

 

 
I - IV 

 

 

 

 

Пдељеоски 

суарещина, 

рпдиуељи 

Прагилник п елекурпнскпм насиљу; 
прпцедура ппјашанпд гаспиунпд рада, 
Уппзнагаое са Прагилникпм п пбагљаоу 
друщугенп кприснпд, пднпснп 
хуманиуарнпд рада 

 

 
I - IV 

Прагилник п пцеоигаоу; јагнпсу пцене, 
фпрмауигнп и сумауигнп пцеоигаое 

 
I - IV 

Изгещуај п реализпганпј ексурзији 
ушеника 

III - IV 

Ваннасуагне акуигнпсуи I - IV 
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Шаспги прданизпганпд ушеоа  
Инфпрмисаое 

, раздпгпр, 

предладаое 

 
I - II 

 

 
Пдељеоски 

суарещина, 

рпдиуељи Предсуагљаое пснпгних Щкплских 

уимпга 

 
I - IV 

 
Ф

ЕБ
Р

У
А

Р
 

 

Тр
ећ

и
 р

п
д

и
уе

љ
ск

и
 

са
су

ан
ак

 

Инфпрмисаое рпдиуеља п успеху, 

изпсуанцима, гаспиуним и гаспиунп- 

дисциплинским мерама на крају пргпд 

пплудпдищуа. 

Предлпд мера за ппбпљщаое успеха. 

 
 
 

Инфпрмисаое 

дискусија, 

предладаое 

 
 
 
 

I - IV 

 
 
 

Пдељеоски 

суарещина, 
 

рпдиуељи, 
 

сурушни 

сарадници 

Предсуагљаое сајуа щкпле (адреса, 

садржај...). 

Инфпрмисаое рпдиуеља п реализацији 

пракуишне и блпк насуаге, ганнасуагним 

и друдим акуигнпсуима у щкпли 

Ппјашана сарадое са рпдиуељима 

ушеника кпји имају уещкпће у ушеоу, или 

им је ппуребна дпдауна грсуа ппдрщке 

 

А
П

Р
И

Л
 

Ш
еу

гр
уи

 

п
д

и
уе

љ
ск

и
 

са
су

ан
ак

 

-Инфпрмисаое рпдиуеља п успеху на 

урећем класификаципнпм перипду; 

-Прпблем изпсуајаоа са насуаге и 

бладпгременп ппрагдагаое 

изпсуанака; 

- Важне узрасне каракуерисуике ушеника 

и какп рпдиуељи да реадују у 

кпнкреуним сиууацијама да би се 

псугарилп ппгереое 

 
 

Раздпгпр, 
 

изнпщеое 

кпнкреуних 

искусуага 

 
 
 

 
I - IV 

 
 

Пдељеоски 

суарещина, 
 

рпдиуељи, 
 

сурушни 

сарадници 

ЈУ
Н

 

П
еу

и
 

р
п

д
и

уе
љ

ск

и
 с

ас
уа

н
ак

 

-Саппщуагаое кпнашнпд успеха на крају 

щк.дпдине; 

-Ппхгале и надраде ушеницима кпји су 

псугарили пдлишан успех и примернп 

гладаое, или псгпјили резулуауе на 

уакмишеоима и сл. 

 

Сгедпшансуга, 

диплпме, 

коиде. 

 
 

I - IV 

 
Пдељеоски 

суарещина, 
 

рпдиуељи, 

Дирекупр. 

 

2. Ушещће рпдиуеља у упрагним и сагеупдагним прданима щкпле ( Щкплски пдбпр, Сагеу рпдиуеља), 
щкплским уимпгима. 

 
3. Укљушигаое рпдиуеља у жигпу и рад щкпле 

 
Ушещће рпдиуеља у сппруским и кулуурним манифесуацијама щкпле, друщугенп-кприснпм раду, Дану 
щкпле, прпслаги Щкплске слаге. 
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15. Ппсебни планпги и прпдрами  
 

15.1. Прпдрам защуиуе ушеника пд насиља, дискриминације, злпсуагљаоа и 
занемаригаоа 

Прпдрам защуиуе ушеника пд насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа, кпјим је пбухгаћена и защуиуа пд 
урдпгине људима и  Прпдрам защуиуе ушеника пд дискриминације налазе се у прилпду.  

 

15.2. Реадпгаое на присусугп и кприщћеое дрпде 
Прпцедура и ппсуупци инуергенције у слушају сумое или сазнаоа п присусугу и кприщћеоу дрпда у 
пбразпгнп-гаспиуним усуанпгама  

Ппсуупаое у слушају кприщћеоа дрпде пд суране ушеника 
Заппслени има сумоу или сазнаое да је ушеник кприсуип дрпду у щкплскпм прпсупру 

Нпсипци акуигнпсуи Пдељеоски суарещина, гаспиуаш, сурушни сарадник, дирекупр 

 
 
 
 
 
Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

1. Ппднпси се пријага (щуп прецизнији ппис сиууације у кпјпј је пнај кпји 
пријагљује гидеп ушеника да кприсуи дрпду или има инфпрмацију п упме). П 
пријаги се сашиоага белещка у педадпщкпј дпкуменуацији заппсленпд кпме 
је кприщћеое дрпде пријагљенп или у службенпј белещци службенпд лица 
кпје ради у щкпли 
2. Пбагља се раздпгпр са ушеникпм кпји гпде пдеоеоски суарещина, 
гаспиуаш, сурушни сарадник, дирекупр 
3. Ппзига се рпдиуељ ушеника да дпђе у щкплу ради инфпрмисаоа 
4. Укпликп рпдиуељ пдбије да дпђе и не пдазпге се на службени ппзиг 
щкпла пбагещуага Ценуар за спцијални рад 
5. Ушеник се упућује у здрагсугену усуанпгу ради иденуификације 
прпблема пднпснп дијаднпсуике у прауои рпдиуеља 

6. Щкпла пријагљује сумоу на изгрщеое 
кригишнпд дела ппдрушнпј пплицијскпј упраги 

Заппслени ппсумоа да је ушеник ппд ууицајем дрпде у щкплскпм прпсупру и ппсупје јасни знакпги 
удрпженпсуи оедпгпд физишкпд и менуалнпд здрагља или ппаснпсуи пп сппсугену безбеднпсу и 

безбеднпсу друдих ушеника и заппслених 

Нпсипци акуигнпсуи Пдељеоски суарещина, гаспиуаш, сурушни сарадник, дирекупр, дежурни 
насуагник 

 
 
 
 
 
 
 
Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

1. Удаљагаое ушеника са насуаге или дудих щкплских акуигнпсуи и смещуаое 
у прпсуприју у кпјпј је мпдуће пбагиуи раздпгпр заппслених или лекара са 
ушеникпм, гпдећи рашуна да се избедне еуикеуираое ушеника. 
2. Ппзигаое хиуне ппмпћи 
3. Ппзигаое рпдиуеља 
4. Пбагещуагаое надлежних у Ценуру за спцијални рад 
5. Щкпла пријагљује сумоу на изгрщеое кригишнпд дела ппдрушнпј 
пплицијскпј упраги 
7. Щкпла пбагещуага дпписпм щкплскпд лекара да је збпд ппсупјане 
сумое п кприщћеоу дрпде ушеник упућен у здрагсугену усуанпгу 
8. У слушају у да ппсупји сумоа на насуагак злпуппуребе дрпде пд суране 
ушеника, а када не ппсупји пддпгарајућа сарадоа са рпдиуељима, кап и на 
пснпгу сазнаоа п функципнисаоу ушеника и ппрпдице, щкпла је у пбагези да 
пбагесуи прдан суарауељсуга пднпснп надлежни ценуар за спцијални рад 

Ппсуупаое у слушају кприщћеоа дрпде пд суране заппсленпд 

Нпсипци акуигнпсуи Дирекупр 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 
 

1. Заппслени се упућује на лекаски предлед у здрагсугену усуанпгу 
2. Пригременп се удаљује са рада 
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Заппслени ппдсурекага ушенике на уппуребу дрпде или пмпдућага оену уппуребу и др. или ппсупји 
сумоа п упме 

Нпсипци акуигнпсуи Дирекупр 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

Ппкреће се дисциплински ппсуупак и заппслени се пригременп удаљује са 
рада дп пкпншаоа дисциплинскпд ппсуупка 

Рпдиуељ и уреће лице 
У слушају да рпдиуељ ушеника кприсуи дрпду, а ппсупје знакпги занемаригаоа или злпсуагљаоа деуеуа 

(пбразпгна и гаспиуна запущуенпсу, хидијенска запущуенпсу, знакпги дладпгаоа или насиља и сл.)У 
слушају да рпдиуељ ушеника или уреће лице кприсуе дрпду у щкплскпм дгприщуу 

Нпсипци акуигнпсуи Пдељеоски суарещина, гаспиуаш, сурушни сарадник, дирекупр, щкплски 
пплицајац 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

Пбагещуага се щкплски педијауар, ппдрушна пплицијска упрага и надлежни 
Ценуар за спцијални рад 

Заппслени има сумоу или инфпрмацију да ушеник за греме бпрагка у щкплскпм прпсупру ппседује 
супсуанцу за кпју сумоа да је дрпда 

Нпсипци акуигнпсуи Щкплски пплицајац, пдељеоски суарещина, гаспиуаш, сурушни сарадник, 
дирекупр, дежурни насуагник 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

1. Заппслени у щкпли пдмах пбагещуага щкплскпд пплицајца (кпји грщи 
преурес ушеника) или надлежну пплицијску упрагу 
2. Щкпла пдмах ппзига рпдиуеље ушеника 
3. Щкпла пдмах пбагещуага надлежни Ценуар за спцијални рад 
4. У щкпли се прданизује ппјашан надзпр прпсупра дде се ушеник налази дп 
дпласка пплиције 
5. Дп дпласка пплиције пбезбеђује се месуп на кпме је прпнађена дрпда 
6. Пп дпласку пплиције заппслени у щкпли уз записник предаје супсуанцу за 
кпју сумоа да је дрпда и инфпрмище п деуаљима дпдађаја 
7. Заппслени у щкпли праги службену белещку п дпдађају 
8. Нареднпд дана щкпла прданизује инфпрмауигни рпдиуељски сасуанак дде 
ће се рпдиуељи уппзнауи са разлпзима ппзигаоа пплиције без нагпђеоа 
имена и дагаоа ппдауака кпји мпду да удрпзе упк исураде 
9. За уеже ппгреде пбагеза ушеника из шл. 83. и за ппгреде забране из шл. 
110-112. Закпна, щкпла гпди гаспиунп-дисциплински ппсуупак (шл. 85 Закпна) 
10. Укпликп је сумоа на ппседпгаое дрпде ппследица пријаге без ппсупјаоа 
мауеријалних дпказа, п пријаги се пбагещуага рпдиуељ без нагпђеоа имена 
пнпда кпји је ппднеп пријагу а щкпла спрпгпди ппјашан 

надзпр над ппнащаоем ушеника. 

Ппсупји сумоа да ушеник прпдаје дрпду у щкплскпм прпсупру 

Нпсипци акуигнпсуи Щкплски пплицајац, пдељеоски суарещина, гаспиуаш, дирекупр, 
дежурни насуагник 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

Ппсуупаое је исуп кап и у слушају да ушеник ппседује дрпду 

Ппсупји сумоа да заппслени ппседује и прпдаје дрпду упкпм бпрагка у щкплскпм 
прпсупру 

Нпсипци акуигнпсуи дирекупр 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

Ппкреће се дисциплински ппсуупак и заппслени се пригременп удаљује са 
насуаге и друдих ппслпга кпје пбагља у щкпли. 
Пбагещуага се ппдрушна пплицијска упрага 

 
Ппсупји сумоа да рпдиуељ или уреће лице ппседује или прпдаје дрпду упкпм бпрагка у щкплскпм 

прпсупру 
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Нпсипци акуигнпсуи Щкплски пплицајац, пдељеоски суарещина, гаспиуаш, сурушни сарадник 
дирекупр, дежурни насуагник 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

1. Пдмах се пбагещуага ппдрушну пплицијска упрага 
2. Пбагещуага се Ценуар за спцијални рад п рпдиуељу за кпда се сумоа да 
ппседује и прпдаје дрпду у щкплскпм прпсупру 

Ппсуупаое у слушају пукригаоа дрпде пд суране заппсленпд. Заппслени прпнађе дрпду у щкплскпм 
прпсупру а да није ппзнау оен гласник 

Нпсипци акуигнпсуи Щкплски пплицајац, пдељеоски суарещина, гаспиуаш, сурушни сарадник 
дирекупр, дежурни насуагник 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

Пбагещуага се ппдрушна пплицијска упрага и пбезбеђује месуп на кпме је 
прпнађена дрпда дп дпласка пплиције 

Спрпгпди ппјашан 
надзпр над пдељеоима кпји су према расппреду шаспга или снимку са 
безбеднпсне камере или према изјагама ушеника и заппслених неппсреднп 
пре пукригаоа дрпде кприсуили пдређене прпсуприје 
Прданизује ппјашане гаспиуне акуигнпсуи у щкпли на уему прегенције и 
злпуппуребе дрпда са ушеницима и рпдиуељима 

У слушају да ушеник прпнађе дрпду у щкплскпм прпсупру 

Нпсипци акуигнпсуи Щкплски пплицајац, пдељео. 
Суарещ.гаспиуаш, сурушни сарадник дирекупр, дежурни 
насуагник 

Ппсуупци у 
спрпгпђеоу 
акуигнпсуи 

Ушеник пбагещуага дежурнпд насуагника кпји ппсуупа на исуи нашин кап и 
кад заппслени прпнађе дрпду у щкплскпм дгприщуу 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕЩТАВАОЕ 

 

Слушајеги кприщћеоа дрпда у щкпли егиденуирају се у егиденцији сурушних сарадника и у дпсијеу 

ушеника. 

У слушају ппседпгаоа или прпдаје дрпде службену белещку сашиоагају и шугају сурушни 

сарадници, секреуар щкпле и Тим за прегенцију насиља. 

На захуег щкпле, щкплски лекар пбагещуага щкплу да ли ушеник кпд кпда је уугрђенп кприщћеое 

дрпде пдлази на уерапију. 

Укпликп ушеник није пбухгаћен предгиђеним здрагсугеним прпцедурама, или щкпла није дпбила 

пддпгпр пп пгпм пиуаоу пд суране щкплскпд лекара, щкпла п упме пбагещуага прдан суарауељсуга. 

Предузеуе мере и праћеое ефикаснпсуи предузеуих мера 

Щкпла (пдељеоски суарещина, педадпд, психплпд) планира ппјашан гаспиунп-педадпщки рад и 

надзпр над ушеникпм са циљем ппгећаоа резилијенунпсуи ушеника на нпге сиууације у кпјима би 

мпдап дпћи дп ппнпгне злпуппуребе дрпде. 
 

У складу са сгпјим мпдућнпсуима (сурушним кпмпеуенцијама заппсленпд сурушнпд сарадника или 

разреднпд суарещине, пбимпм ппсла) щкпла ради на пружаоу ппдрщке рпдиуељима са циљем да 

ппгећа оихпге рпдиуељске кпмпеуенције да преппзнају прпблем или сиууације кпје су дпгеле дп 

уппуребе дрпда и да прагилнп реадују на оих какп би се спрешила ппнпгна злпуппуреба. 

П предузеуим мерама и праћеоу оихпге ефикаснпсуи гпди се писана белещка. 
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15.3. Тим за сарадоу са лпкалнпм сампупрагпм и друдим парунерима щкпле 
 

Циљеги: 
- прпмпција щкпле 
- унапредиуи кгалиуеу рада щкпле 

Задаци: 
- укљушигаое у рад щкпле инсуиууција и ппјединаца разлишиуих инуереспгаоа и занимаоа 
- размена искусуага и суицаое разлишиуих гещуина 
- прпмпција здрагих суилпга жигпуа и ппдрщка прегенуигним прпдрамима 
- укљушигаое ушеника у разлишиуе акуигнпсуи, разгијаое уимскпд кап и хуманпд и емпаускпд суага 

 

Тим за сарадоу са лпкалнпм сампупрагпм и друдим парунерима щкпле 
 

Владимир Јакщић дирекупр 

Јелена Тпдпрпгић прданизаупр насуаге гежби 

Маркпгић Снежана Бурић ппмпћник дирекупра за дпм 

Милена Спаспгић  насуагник 

Ана Бракпгић насуагник 

Дејан Лазпгић  насуагник 

 Маруина Паунпгић ушеник 

 Дражен Пагић рпдиуељ 

 
 
План и прпдрам рада Тима за сарадоу са лпкалнпм сампупрагпм и друдим парунерима щкпле 

 

р. 

бр. 
Акуигнпсуи 

Нпсипци 

акуигнпсуи  

Време 

реализације 
Нашин реализације 

 

Нашин праћеоа 

 

1. 

Ушесугпгаое у 
Гпсппјинским 

свешанпстима 
 

Тим за сарадоу, 
уимпги, секције 
щкпле, Епархија 
щумадијска 
 

Сепуембар 
Излпжба, ппсеуе 
Епархији 

Записник, 

фпупдрафије, 

изгещуаји 

2. 
Прданизација  
„Базара здрагља“. 
 

 
Тим за сарадоу, 
секције, уимпги, 
парунери щкпле, 
лпкална 
сампупрага, 
здр.прданизације, 
удружеоа, службе 
спц.защуиуе, Сагеу 
рпдиуеља. 

Мај, јун 
Предагаоа, 
ппказне гежбе, 
урибине, щуандпги 

 

 

Записник, 

фпупдрафије 

3. 

Сардаоа са Тимпгима, 
Акуигима, Сурушним 
гећима и Ушенишким 
парламенупм 

Тим за сарадоу 
Финансијска 
служба 
Пдељеоски 
суарещина 
Ушеници 
Рпдиуељи 

Тпкпм дпдине 

Прпмпција щкпле 
Унапређеое 
кгалиуеуа рада крпз 
сарадоу са друдим 
инсуиууцијама и 
ппјединцима 
 недпгаое хуманпд 

Записник, 
фпупдрафије 
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Заппслени 
Дирекупр 

и гплпнуерскпд духа 
кпд ушеника и 
заппслених 
уимски рад, 
сарадоа са друдим 
уимпгима, 
секцијама, 
ушенишким 
парламенупм 

4. 
Сарадоа са лпкалнпм 
сампупрагпм 

Тим за сарадоу 
Финансијска 
служба 
Заппслени 
Дирекупр 

Тпкпм дпдине 

Пбезбеђигаое сре-
дсуага и 
предузимаое мера 
ради защуиуе и 
без6еднпсуи 
ушеника 
Финансираое 
прегпза 
заппслених, 
јубиларних надрада 
и спцијалне ппмпћи 
Нпгшана ппмпћ 
ушеницима из 
спцијалнп 
удрпжених 
ппрпдица 
Суипендираое 
ушеника из 
ппщуинскпд фпнда 
Ценурализпгане 
јагне набагке 

Записник, 
фпупдрафије 

5. 
Сарадоа са Щкплскпм 
упрагпм 

Тим за сарадоу 
ПП служба 
Сурушна гећа 
Дирекупр 

Тпкпм дпдине 

Едукација 
заппслених 
Сурушни сагеуи 
Ппмпћ при 
расппређигаоу 
уехнплпщких 
гищкпга 
Редпгни дпдищои 
сасуанци 
Пружаое 
инфпрмација 
Минисуарсуга 
прпсгеуе 
План уписа за 
щкплску 
2022/23.дпд 

Записник, 
фпупдрафије 

6. 

Сарадоа са Удружеоем 
медицинских щкпла 
Србије 
 

Тим за сарадоу 
Секције  
Сурушна гећа 
Дирекупр 
Кппрдинаупр 

Тпкпм дпдине 

Размена искусуга и 
идеја, Кпрекција 
насуагних планпга 
и 
прпдрама.Прданиза
ција уакмишеоа 
.Рад 
секција.Сарадоа на 

Записник, 
фпупдрафије 
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прпјекуима (Medio-
Medica) 

7. 
Сарадоа са пснпгним и 
средоим щкплама 

Тим за сарадоу 
Секције  
Тим за каријернп 
гпђеое 

Тпкпм дпдине 

Сасуанци 
дирекупра-уекућа 
прпблемауика 
Предагаоа ушеника 
Медицинске щкпле 
и ушеника друдих 
щкпла 
Ушесугпгаое на 
уакмишеоима. 
Ппсеуа щкпли - дан 
пугпрених грауа 

Записник, 
фпупдрафије 

8. 

Сарадоа са Загпдпм за 
унапређигаое 
пбразпгаоа и 
гаспиуаоа 

Тим за сардоу 
Дирекупр 
Кппрдинаупр 
заппслени 

Тпкпм дпдине 

Кпрекција 
насуагних планпга 
и прпдрама 
 

Записник, 
фпупдрафије 

9. 

Сарадоа са МУП-пм, 
Секупр за ганредне 
сиууације, Ваурпдасна 
бридада драда 
Крадујегца 

Тим за сарадоу са 
лпкалнпм 
сампупрагпм- 
кпрдинаупр 
Тим за защуиуу 
ушеника пд насиља 
Дирекупр 
Секције 

Тпкпм дпдине 
Презенуације 
Трибине 
Ппказне гежбе 

Записник, 
фпупдрафије 

10. 

Сарадоа са 
Герпнуплпщким 
ценуарпм 
Ценуар,,Коедиоа 
Љубица“, Загпд „Мале 
Пшелице“, Удружеое 
,,Липа“, Удружеое 
здрагсугених радника 
Крадујегца, Кплп 
српских сесуара 

Тим за сарадоу 
Ушенишки 
парламену 

Тпкпм дпдине 

Прданизпгаое 
приредби 
Прпдајни сајам 
Хуманиуарне акције 

Записник, 
фпупдрафије 

11. 

Инсуиууу за јагнп 
здрагље  
УКЦ Крадујегац 
Дпм здрагља 
Загпд за медицину рада 
Застава 

Тим за сарадоу 
Дирекупр 
Кппрдинаупр 
Заппслени 

Тпкпм дпдине 

Едукауигни 
прпдрами 
Дебауе 
Кпнференције 

Записник, 
фпупдрафије 

 

12. 

 

Анализа рада Тима 
Тим за сарадоу 
 

кгаруалнп 
Дискусија, 
предладаое 

Записник Тима 

13. 
 Изгещуагаое п раду 
Тима 

Кппрдинаупр Тима 
Децембар, 

јун 
Писани изгещуај 

Пплудпдищои и 
дпдищои 

изгещуај рада 
щкпле 
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15.4. План и прпдрам защуиуе жигпуне средине 
Циљ прпдрама: псппспбљагаое ушеника да шугају и унапређују жигпуну 
средину Задаци прпдрама: 
1. Разгијаое сгесуи кпд ушеника п ппуреби защуиуе жигпуне средине 
2. Суицаое знаоа п пспбенпсуима и унапређигаоу жигпуне средине 
3. Разгијаое нагика кпд ушеника за пшугаое и недпгаое сгпје пкплине 
4. Разгијаое пддпгпрнпд пднпса ушеника према жигпунпј средини 
5. Уппзнагаое ушеника са прпцеспм рециклаже 
6. Андажпгаое ушеника у акцији сакупљаоа секундарних сирпгина 
7. Андажпгаое ушеника у уређеоу щкплскпд прпсупра 
Реализација акуигнпсуи гезаних за защуиуу жигпуне средине пдгијаће се крпз план и 
прпдрам рада екплпщке секције. 
 

15.5. Tим за кулуурне акуигнпсуи  
 

Tим за кулуурне акуигнпсуи 

Ана Вулпгић кппрдинаупр уима 

Марина Пеурпгић насуагник 

Никпла Пеурпгић насуагник 

Екауерина Кудрјагцега Милеуић насуагник 

Ана Суанкпгић Перпгић насуагник 

Лела Виупщегић насуагник 

Мирјана Супјанпгић насуагник 

Крисуина Радпјегић ушеник 

 
 
План и прпдрам рада Tима за кулуурне акуигнпсуи 

Р. 
бр. 

 
Акуигнпсуи 

 
Нпсипци акуигнпсуи 

Време 
реализације 

 
Нашин реализације 

 
Нашин праћеоа 

 
 

 
1. 

 

 
Пкупбарске 
сгешанпсуи  

 
Дирекупр щкпле, 
насуагници српскпд 
језика и 
коижегнпсуи, 
ликпгна умеунпсу, 
рукпгпдилац Тима  

 
 

 
Пкупбар 
 

Присусугпгаое 
ушеника „Великпм 
щкплскпм шасу“ и 
др.манифесуацијам
а пкупха, радпги 
ушеника, панпи 

 
Записник 
Тима, 
фпупдрафије 

 

 
2. 

 
Сајам коида  

 
Насуагници 
српскпд језика и 
коижегнпсуи, 
дирекупр, 
рукпгпдилац уима 

 

 
Пкупбар 

Прданизпгауи 
ппсеуу бепдрадскпм 
сајму коида за 
насуагнике и 
ушенике 

Записник 
Тима, 
фпупдрафије 
ушеника са 
Сајма коида, 
изгещуаји  
 

 

 
3. 

 
Пдлазак ушеника на 
пперску/музишку 
предсуагу 

 
Насуагници 
музишке кулууре и 
српскпд језика и 
коижегнпсуи 

 
Пкупбар- мај 

Прданизпгана 
ппсеуа ушеника и 
насуагника 
кулуурним 
манифесуацијама,  
ппери, балеуу, 
ппзприщнпј 
предсуаги 

Записник Тима, 
фпупдрафије 
ушеника 
(ппера,балеу), 
изгещуај  



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  179  
 

 
4. 

Пбележагаоа 
щкплске слаге 
Сгеуи Сага 

Верпушиуељ, 
насуагници српскпд 
језика и 
коижегнпсуи, 
музишке кулууре, 
гаспиуаши 

 

 
Јануар 

Академија ппгпдпм 
Сгеупд Саге, 
щкплске слаге 

Записник уима, 
фпупдрафије, 
изгещуаји 

 

 
5. 

Дани нарпдне 
урадиције и 
прагпслагља 

Верпушиуељ, 
гаспиуаши 

Мај 
Крпз шаспге герске 
насуаге и уеме 
гаспиуаша 

Белещка 
насуагника, 
гаспиуаша, 
фпупдрафије  

 
 
 

6. 

Прданизпгаое 
ппсеуе Градскпј 
библипуеци 

Насуагници српскпд 
језика и 
коижегнпсуи, шлан 
Тима за КА, 
гаспиуаши 

 
Тпкпм дпдине 

Пдлазак на 
коижегне гешери, 
предагаое у 
библипуеци 

Белещке Тима, 
фпупдрафије 
ушеника са 
редагаоа, 
изгещуај  

 
 
 

7. 

Сарадоа са 
Дпмпм пмладине 
Крадујегац, 
прпдрам 
''Пппрагни рпк'' 

 

Науагник музишке 
кулууре и ликпгне 
умеунпсуи 

 

Тпкпм дпдине 
Сарадоа 
насуагника 
музишке кулууре и 
ликпгне 
умеунпсуи са 
Дпмпм пмладине 

 

Записник 
Тима, 
фпупдрафије 

 
 

8. 

Сарадоа са 
Нарпдним музејпм 
u Крадујегцу 

Насуагници српскпд 
језика и 
коижегнпсуи, 
исуприје, 
рукпгпдилац Тима 

 

Тпкпм дпдине 

Прданизпгане 
ппсеуе 
ппсуагкама, 
радипницама и 
предагаоима 

Записник Тима, 
фпупдрафије са 
радипница и 
предагаоа 

9. 

Сарадоа са 
Коажегскп- 
српским уеаурпм 

Рукпгпдилац Тима, 
насуагници, 
пдељеоске 
суарещине за КА, 

Шлан Тима 

Пкупбар- мај Прданизпгана 
ппсеуа 
ппзприщуу за 
ушенике и 
насуагнике 

Записник Тима, 
фпупдрафије  

10. 
Анализа рада уима 

Шланпги уима кгаруалнп Дискусија, 
предладаое 

Записник уима 

11. 
Изгещуагаое п 
реализпганим 
акуигнпсуима 

Кппрдинаупр уима Децембар, јун Писани изгещуај Пплудпдищои и 
дпдищои 
изгещуај рада 
щкпле 

 

15.6. Тим за щкплски сппру  
 

 
Тим за щкплски сппру 

Пеуар Рпдан кппрдинаупр уима 

Мирпслаг Милпганпгић насуагник 

Дущан Никплић насуагник 
Марина Јанићијегић гаспиуаш у дпму ушеника 

Ваоа Видпјегић ушеник 
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План и прпдрам рада уима за щкплски сппру 
 

Редни 

брпј 
Акуигнпсуи 

 
Нашин 
реализације 

 

Временска 
динамика 

Нпсипци 
акуигнпсуи 

Нашин праћеоа 

 
 

Турнир у пдбпјци 

Прданизација и 
реализација 
уурнира  

пкупбар Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

 

2. 

Турнир у супнпм 
уенису у 
ппјединашнпј и 
екипнпј 
кпнкуренцији дешаке 

Прданизација и 
реализација 
уурнира 

нпгембар Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

3. 

Ушещће щкплских 
екипа на 
уакмишеоима у 
прданизацији 
сппрускпд сагеза 
Србије 

Прданизација и 
реализација 
уурнира; према 
календару 
уакмишеоа 

упкпм целе 
щкплске дпдине 

Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

4. 

 

Турнир у малпм 
фудбалу 

Прданизација и 
реализација 
уурнира  

упкпм щкплске 
дпдине, април 

Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

 

5. 
Сппруске акуигнпсуи 
у прирпди 

Прданизација и 
реализација 
уурнира  

април Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

 
6. 

 

Недеља сппруа 

Прданизација и 
реализација 
уурнира  

април Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

 
7. 

Турнир у малпм 
фудбалу за дегпјке 

Прданизација и 
реализација 
уурнира  

мај Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

8. 
 
 

 

 
Турнир у кпщарци 

Прданизација и 
реализација 
уурнира  

мај Насуагници 
физишкпд 
гаспиуаоа, 
Ушенишки 
парламену 

Записник уима 

9.  Анализа рада уима 
Дискусија, 
предладаое 

кгаруалнп Шланпги уима Записник уима 

10. 
Изгещуај п раду 
уима 

Писани 
изгещуај п 
реализпганим 
акуигнпсуима  

Децембар, јун Кппрдинаупр 
уима 

Пплудпдищои и 
дпдищои 
изгещуај уима 
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16. Щкплски маркеуинд  
 
           Сагременп друщугп захуега нпге нашине кпмуникације и у пбласуи пбразпгаоа. Сагремени присууп 
пбразпгаоу преуппсуагља и друдашији, сагремени нашин прикупљаоа, предсуагљаоа и кприщћеоа 
мнпдих знашајних инфпрмација, какп за ушенике уакп и за рпдиуеље, и друде шинипце спцијалне средине. 
Наща щкпла маркеуинд спрпгпди на следеће нашине: 
1. Сају щкпле (https://medicinskakg.edu.rs) – суалнп ажурираое и бпља инфпрмисанпсу ушеника, рпдиуеља, 
заппслених и друдих заинуереспганих субјекауа п прданизацији и реализацији пбразпгнп гаспиунпд рада 
щкпле и акууелним щкплским дещагаоима. За издлед, садржај и ажурираое сајуа задужена је Споа 
Ппппгић, насуагник рашунарсуга и инфпрмауике, а за лекуприсаое ппсупга и изгещуаја задужене су Јелена 
Шплић и Марија Илић, насуагници српскпд језика и коижегнпсуи. 
2. Пугпрена грауа щкпле- пријем ушеника пснпгних щкпла упкпм априла и маја у загиснпсуи пд 
инуереспгаоа и ппуреба пснпгних щкпла. Тпкпм ппсеуа се дпсуи инфпрмищу п пбразпгним прпфилима 
щкпле, пбилазе се кабинеуи, ушипнице, дпм ушеника наще щкпле и друде прпсуприје щкпле, деле се 
флајери или брпщуре. За дан пугпрених грауа задужен је педадпд щкпле и Тим за каријернп гпђеое и 
сагеупгаое. 
3. Сајам пбразпгаоа (мај)- мулуимедијална презануација пбразпгних прпфила щкпле, флајери, 
брпщуре, инфпрмаупри, рекламни панпи. Дирекупр щкпле именује насуагнике кпји ће спрпгпдиуи 
планиране акуигнпсуи 
4. Сарадоа са лпкалнпм сампупрагпм: дпсупгаое у лпкалним ТВ суаницама и радип емисијама ради 
инфпрмисаоа п уемама уписа, акууелним пбразпгним прпфилима, щкплским ппсуиднућима, реализпганим 
прпјекуима и др. За пгај седмену прпмпције щкпле задужени су дирекупр щкпле,педадпд щкпле, Јелена 
Тпдпрпгић, кппрдинаупр Тима за сарадоу са лпкалнпм сампупрагпм. 
 

17. Прпдрамске пснпге гаспиунпд рада средое щкпле  
 
Прпдрам гаспиунпд рада Щкпле пбухгауа елеменуе кпји се пднпсе на гаспиуне циљеге и задауке кпји се 
реализују у насуаги, кап и крпз ганнасуагних акуигнпсуи, кулуурне и друщугене акуигнпсуи Щкпле, крпз 
рад пдељеоскпд суарещине и пдељеоске заједнице и акуигнпсуи ушеника у пдељеоима, крпз акуигнпсуи у 
Ушенишкпм парламенуу и сурушним прданима, а сге у циљу ппдсуицаоа разгпја ушеника кап здраге 
лишнпсуи. Ппред насуагника кпји реализују насуагу и ганнасуагне акуигнпсуи, пдељеоскпд суарещине, 
знашајни нпсипци гаспиунпд делпгаоа у Щкпли су и сурушни сарадник, дирекупр Щкпле, сурушни прдани и 
прдани упрагљаоа. 
 
Циљеги гаспитнпд рада щкпле 
 
Пснпгни циљ гаспиунпд рада у щкпли је издрађигаое ушеника кап здраге лишнпсуи, сппспбне да се 
успещнп инуедрище у спцијалну средину и да сгпје дисппзиције разгија и усклађује са сгпјим 
инуереспгаоима и ппуребама друщуга. Средоа сурушна щкпла ппред прпфесипналнпд пбразпгаоа за 
пдређени пбразпгни прпфил, грщи и гаспиуни ууицај на младе људе и ууише на инуелекууални, мпрални, 
физишки, емпципнални разгпј и ппдсуише разгпј здрагих суилпга жигпуа. 
У Прпдрамским пснпгама гаспиунпд рада средое щкпле исуакнууп је да средоа щкпла има ппсебну улпду и 
пддпгпрнпсу у гаспиуаоу младих, пре сгеда збпд узрасуа ушеника кпји се налазе у перипду инуензигнпд 
психпфизишкпд и психпспцијалнпд разгпја. Тп је перипд издрађигаоа суагпга, усгајаоа пбразаца 
ппнащаоа, фпрмираоа иденуиуеуа, спцијалне и емпципналне инуедрације лишнпсуи. 
Узимајући у пбзир циљеге предгиђене Прпдрамским пснпгама гаспиунпд рада средое щкпле и 
специфишнпсуи медицинске щкпле, пдређени су циљеги и задаци гаспиунпд рада, нпсипци акуигнпсуи и 
нашини реализације: 
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ЦИЉ 
НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

НАШИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Разгијаое прпфесипналних 
сазнаоа и инуереспгаоа 
ушеника за занимаоа 
здрагсугене суруке 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадник рукпгпдипци 
секције 

редпгна насуага, радипнице 
дпдауна насуага 

рад секција 

друщугенп-кприсуан рад 

кулуурна и јагна делаунпсу 

пдељеоске заједнице 

Издрађигаое ппзиуигнпд 
пднпса према сгеуу рада, 
мауеријалним и духпгним 
дпбрима друщуга 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадник рукпгпдипци 
секција 

редпгна насуага, радипнице 
дпдауна насуага 
рад секција 

друщугенп-кприсуан рад 

кулуурна и јагна делаунпсу 

пдељеоске заједнице 

 
Укљушигаое ушеника у 
друщугени жигпу Щкпле и 
щире друщугене заједнице 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадник рукпгпдипци 
секција 

редпгна насуага, радипнице 
рад секција 
друщугенп- кприсуан рад 
кулуурна и јагна делаунпсу 

пдељеоске заједнице 

Разгијаое сурушних 
кпмпеуенција и 
примена суешенпд знаоа и 
гещуина у пракуишним 

сиууацијама 

насуагници сурушних 
предмеуа 

сурушни сарадник 
рукпгпдипци секција 

редпгна насуага 
дпдауна насуага 
рад секција 
радипнице 

друщугенп кприсуан рад 

 

Ууицај на прагилнп 
кприщћеое слпбпднпд 
гремена и 
разгијаое здрагих суилпга 
жигпуа 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадник рукпгпдипци 
секција 

дпдауна насуага 
рад секција радипнице 
друщугенп-кприсуан рад 
кулуурна и јагна делаунпсу 
пдељеоске заједнице 

Разгијаое инуелекууалних и 
физишких сппспбнпсуи, 
емпципналне и спцијалне 
инуелиденције 

насуагници 
сурушни сарадник 

рукпгпдипци секција 

редпгна насуага 
дпдауна насуага 
радипнице 

рад секција 

Суицаое и разгијаое 
сгесуи п ппуреби шугаоа 
здрагља и защуиуи 
прирпде и шпгекпге 
средине 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадник рукпгпдипци 
секција 

редпгна насуага 
радипнице 
дпдауна насуага 
рад секција 

кулуурна и јагна делаунпсу 

пдељеоске заједнице 

Друщугенп- кприсуан рад 
 

Разгијаое хуманпсуи, 
исуинпљубигпсуи, 
паурипуизма и друдих 
еуишких сгпјсуага лишнпсуи 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадници рукпгпдипци 
секција 

редпгна насуага 
радипнице 
дпдауна насуага 
рад секција 
друщугенп кприсуан рад 
кулуурна и јагна делаунпсу 

пдељеоске заједнице 
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Васпиуаое за хумане 
пднпсе и једнакпсу међу 
људима, без пбзира на 

ппл, расу, геру, 

наципналнпсу, угереое 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадник 

редпгна насуага 
радипнице 
друщугенп кприсуан рад 
кулуурна и јагна делаунпсу 

Недпгаое и разгијаое 
ппуребе за кулуурпм и 
пшугаое и недпгаое 
кулуурнпд наслеђа 

насуагници пдељеоске 
суарещине сурушни 

сарадник рукпгпдипци 
секција 

редпгна насуага дпдауна 
насуага психплпщке 
радипнице рад секција 

кулуурна и јагна делаунпсу 

пдељеоске заједнице 

 
Нпсипци актигнпсти и задаци у пстгаригаоу гаспитнпд рада 

 
Шкпла јe нпсилац гаспиуних акуигнпсуи koји се планирају и реализују у упку насуагне дпдине. Прпдрам 
гаспиунпд рада реализују насуагници крпз рад сурушних прдана, педадпщкпд кпледијума, а у оедпгпј 
реализацији ушесугују и сурушни сарадник и дирекупр Щкпле, уз сарадоу са прданима упрагљаоа и 
рпдиуељима ушеника. 
Настагнишкп геће размаура и усгаја Гпдищои план рада, у кпме су ппсуагљени пснпгни задаци, пдређени 
нпсипци акуигнпсуи у циљу оихпгпд псугаригао. У упку щкплске дпдине Насуагнишкп геће прауи 
реализацију гаспиунпд прпдрама и ппмаже у рещагаоу кпнкреуна пиуаоа, па и насуалих дилема у 
гаспиунпм делпгаоу. 

Настагници су нпсипци реализације гаспиуних задауака и у пкгиру сгпјих насуагних садржаја реализују 
гаспиуне циљеге и задауке. Насуагници псугарују неппсредан кпнуаку са ушеницима уакп да су у ппзицији 
да ппред пбразпгне улпде псугаригарују и гаспиуни ууицај на ушенике и реализују гаспиуне задауке. 
Ппјединашни насуагни прпдрами и планпги ппред пбразпгних, дефинищу и гаспиуну улпду крпз насуагне 
садржаје и неппсреднп делпгаое сппсугеним примерпм и улпдпм кпју имају у насуаги. Насуагницима кпји 
се угпде у ппсап или кпји немају лиценцу за рад у насуаги, у реализацији насуаге и псугаригаоу 
пбразпгних и гаспиуних задауака ппмажу менупри и сурушни сарадник. 
Насуагници псугарују гаспиуну улпду и крпз андажпгаое у ганнасуагним акуигнпсуима, крпз рад секција, 
дпдауне и дппунске насуаге. 
Педадпщки кпледијум размаура и ппераципнализује Гпдищоед прпдрама гаспиунпд рада и прауи оедпгу 
реализацију крпз сурушна гећа. На пснпгу анализе реализације гаспиунпд прпдрама рада, предлаже мере 
за унапређеое. 
Пдељеоске старещине прпдрамирају, планирају и прданизују рад пдељеоа. Пни прауе резулуауе рада 
ушеника у насуаги и друдим акуигнпсуима, неппсреднп сарађују са друдим насуагницима, сурушним 
сарадницима, рпдиуељима и ппмажу и ппдсуишу рад пдељеоа и сгакпд ушеника. Пдељеоске суарещине 
имају најзнашајнију улпду у реализацији гаспиунпд прпдрама, у иденуификпгаоу прпблема кпд ушеника 
(неадапуигнп ппнащаое, емпципналне и друде кризе), инуереспгаоа ушеника. 
Струшни сарадник, психплпд- педадпд щкпле, ушесугује у планираоу гаспиунп-празпгнпд рада и крпз 
разлишиуе акуигнпсуи, у сарадои са насуагницима, пдељеоским суарещинама, андажпгаоем у сурушним 
прданима щкпле и прданима упрагљаоа, ради на реализацији планираних сарджаја. 
Сурушни сарадник неппсредан гаспиуни рад псугарује крпз индигидуалне раздпгпре са ушеницим и крпз 
сарадоу са рпдиуељима ушеника. 
Анализира прпблемску сиууацију и насупји да ууише на прпмене у ппремећенпм ппнащаоу и недауигне 
нагике ушеника. Сурушни сарадник грщи гаспиуни ууицај и крпз унапређеое кпмуникације између сгих 
акуера у гаспиунпм прпцесу. 
Директпр щкпле пбезбеђује, рукпгпди, кппрдинира и прданизује делпгаое сгих нпсилаца гаспиунпд рада, 
укљушујући и ушенике. Тај задауак дирекупр псугарује планираоем гаспиунпд рада, праћеоем реализације 
планираних задауака и акуигнпсуи и предузимаоем пддпгарајућих мера и нашина за псугаригаое 
гаспиунпд прпдрама у щкпли. 
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Прпдрамски задаци и садржаји гаспитнпд рада у щкпли 

 
I Уппзнагаое ушеника са щкплпм и оихпгп ушещће у щкплским актигнпстима. 
 
1. Уппзнагаое ушеника пргпд разреда на ппшеуку щкплске дпдине са щкплпм, 
ппдрушјем рада и пбразпгним прпфилпм за кпји су се ушеници ппределили и са 
каракуерисуикама ппзига. 
У псугаригаоу пгих задауака ушесугују: 
• насуагници (ппсебнп сурушних предмеуа) на редпгним шаспгима; 
• пдељеоске суарещине на шаспгима пдељеоскпд суарещине и крпз 
друде пблике сарадое са ушеницима; 
• сурушни сарадник, крпз ппсеуе пдељенским шаспгима и крпз индигидуалне 
раздпгпре са ушеницима, нарпшиуп акп се преппзна прпблем недпгпљне 
инфпрмисанпсуи или ппдрещне мпуигације за ппзиг; 

2. насуагници крпз реализацију прпдрама секција и друдих ганнасуагних акуигнпсуи. 

3. Неппсредна сарадоа са ушеницима и рпдиуељима крпз: 
• рпдиуељске сасуанке. 
• анкеуираое и анализа разлишиуих прпблема кпјима се баги сурушни сарадник у пгиру 
сгпд делпгаоа: инуреспгаоа ушеника за ганнасуагне акуигнпсуи, унапређеое друщугенпд и 
кулуурнпд жигпуа у щкпли и сл. 

• ушещће ушеника и рпдиуеља у сгим пиуаоима кпја се уишу жигпуа и рада, крпз рад 
Ушенишкпд парламенуа, Сагеуа рпдиуеља и Щкплскпд пдбпра. 
4. Разгијаое сгесуи п припаднпсуи щкпли крпз: 
• акуигнпсуи у секцијама и на уакмишеоима кпје имају за циљ афирмацију щкпле, 
• израдпм панпа кпјима се пбележагају дпдађаји и акције, 
• ушесугпгаоем у прпдрамима сгеупсагске академије и друдим сгешанпсуима кпје реализује щкпла. 

II Ппдстицаое лишнпд разгпја 
 
Разгијаое лишних мпуига (сампппщупгаое, сидурнпсу у себе, лишни разгпј, афирмација сппсугене 
лишнпсуи и сампппугрђигаоа), суагпга и инуереспгаоа у складу са сппспбнпсуима, разгијаое криуишкпд 
мищљеоа према ппјагама у друщугу и разгпј драђанске сгесуи: 

• насуагници на редпгним шаспгима, крпз дпдауни рад и ушещће на уакмишеоима; 
• крпз рад у щкплским секцијама и ппдсуицаое ушеника да се 
укљуше у друде едукауигне садржаје кпји су им дпсуупни; 
• крпз андажпгаое у кулуурним и сппруским манифесуацијама у щкпли и ган ое; 
• крпз рад пдељеоскпд суарещине и пдељеоске заједнице; 
• укљушигаое ушеника у семинаре кпје прданизује лпкална заједница, щкплски диспанзер и сл. 
• укљушигаое ушеника у разлишиуе прпјекуе кпји се пднпсе на здраг 
суил жигпуа (бпрба прпуиг наркпманије, пущеоа) 
• ппдсуицаое здрагпд уакмишарскпд духа, уплеранције, ппдсуицаое 
сарадое и пднпса угажагаоа лишнпсуи незагиснп пд ппла, спцијалнпд суаууса, 
наципналне припаднпсуи. 

III Ппдстицаое спцијалнпд разгпја 
 
Разгијаое спцијалних мпуига (друщугенпсуи, хуманпсуи, алуруизма, уплеранције и жеље да се ппмпдне 
сгим људимас у негпљи) 
• дружеое и разумегаое ппсуупака ушеника у пдељеоу и разреду и др.друпама у Щкпли. 
• крпз насуагу драђанскпд гаспиуаоа, 
• гаспиунп делпгаое пдељеоских суарещина у пдељеоскпј заједници 
• разгијаое уплеранције према разликама у мищљеоима, суагпгима, пспбинама, нагикама, 
издледу и ппуребама друдих: 
• разгијаое и недпгаое спцијалних пднпса пријауељсугп, сарадое, унапређеое спцијалних пднпса 
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у ппрпдици, иденуификпгаое шинилаца кпји дпгпде дп нарущагаоа спцијалних пднпса 
• укљушигаое ушеника у реализацију заједнишких прпдрама кпјима се унапређује кгалиуеу 
спцијалнпд жигпуа у Щкпли (друщугенп-кприсуан рад, рад секција, рад пдељеоских друпа) 

 
IV Разгијаое кпмуникације, сарадое и кпнструктигнпд разрещагаоа сукпба 
 
• уппзнагаое ненасилне кпмуникације, акуигнпд слущаоа и изражагаоа сгпјих псећаоа и ппуреба, 
угажагаое ууђих ппуреба и разгијаое пддпгпрнпсуи; 
• уппзнагаое са каракуерисуикама негербалне кпмуникације крпз: 
- насуагу психплпдије и психплпщке радипнице 
- раздпгпре на шасу пдељеоскпд суарещине 
• уппзнагаое са динамикпм сукпба, суилпгима ппнащаоа у сукпбу и кпнсурукуигним рещагаоу 
сукпба; 
• акуигнпсуи психплпда щкпле, пдељеоских суарещина. 
 

V Разгијаое сппспбнпсти у рещагаоу индигидуалних прпблема 
 
Преппзнагаое лишних кпнфликауа и прпблема, кпја мпже предсуагљауи щансу за разгпји унапређеое 
суилпга ппнащаоа; 
• уппзнагаое са ефикасним нашинима за рещагаое кпнфликауа и прпблема; 
- сагеупдагни рад са психплпдпм Щкпле (психплпщкп сагеупгаое у рещагаоу индигидуалних 
кпнфликауа и прпблема); 
- раздпгпри и предагаоа на шасу пдељеоскпд суарещине; 
• уппзнагаое на суреспм, суресприма, ууицајима, суилпгима супшагаоа и механизмима 
прегазилажеоа; издрађигаое кпнурпле и спцијалне ппдрщке; 
- акуигнпсуи психплпда щкпле, пдељеоских суарещина и ушеника 
• прегенција адресигнпд ппнащаоа 
- ушеое пп мпделу, крпз насуагу и ганнасуагне акуигнпсуи, акуигнпсуи едукпганих ушеника, 
акуигнпсуи психплпда щкпле, ппмпћника дирекупра, пдељеоских суарещина 
• ризишна ппнащаоа и бплесуи загиснпсуи (пущеое, алкпхплизам, наркпманија), прегенција 
- уппзнагаое крпз насуагу хидијене, психплпдије, пдељеоских суарещина, пдељеоских заједница, 
секција и Цргенпд крсуа, друщугенп-кприсуан рад. 
 
VI Разгијаое аутпнпмне мпралнпсти и издрађигаое мпралних и друдих греднпсти 
 
• уппзнагаое са сазнајним греднпсуима мпралних нпрми и греднпсуи крпз: 
- редпгну насуагу и ганнасуагне акуигнпсуи; 
- акуигнпсуи пдељеоских суарещина и пдељеоских заједница 
- насуагу психплпдије, филпзпфије, драђанскпд гаспиуаоа, спциплпдије, прага, герске насуаге; 
• афирмација ппзиуигних примера у недпгаоу мпралнпсуи. 
 
Пстгаригаое прпдрама гаспитнпд рада 

 
1. Имплеменуација Прпдрамских пснпга гаспиунпд рада средое щкпле у Гпдищои план Щкпле, 
планпге рада насуагника, сурушних сарадника, дирекупра, кап и планпге сгих акуигнпсуи предгиђених 
Гпдищоим планпм рада Щкпле. 
Прпдрам гаспиунпд рада Щкпле је сасуагни деп Гпдищоед плана рада Щкпле, а оедпга кпнкреуизација се 
планира крпз акуигнпсуи и планпге рада сгих гаспиуних субјекауа. 

 
2. Псугаригаое циљега и задауака гаспиунпд рада крпз насуагу и прпдраме насуагних предмеуа. Какп 
ће се и у кпјпј мери псугаригауи гаспиуни задаци не загиси самп пд грсуе прпдрамских садржаја, гећ и пд 
меупда и средсуага рада, оихпге приладпђенпсуи узрасним и индигидуалним каракуерисуикама 
ушеника, суагпга насуагника према садржају кпји пренпсе и ппсебнп пд суепена акуигнпсуи ушеника у 
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гаспиунп-пбразпгнпм прпцесу. 
У писаним припремама насуагника за шас гажнп је да се ппред пбразпгних, дефинищу и гаспиуни 
циљеги и задаци. Прагилним дефинисаоем циљега и задауака, реализацијпм и анализпм псугаренпсуи, 
сгаки насуагник дппринпси издрађигаоу лишнпсуи ушеника. 
 
3. Псугаригаое циљега и задауака гаспиунпд рада крпз рад пдељеоске заједнице. Пдељеое је 
радна и друщугена друпа, у кпјпј ушеници, уз гећу или маоу ппмпћ насуагника и пдељеоскпд суарещине, 
псугарују мнпде спцијалне ппуребе, грще емпципналну размену и дпжигљаје, па је ппуребнп пажљигп 
планирауи и псугаригауи гаспиуни ууицај на ушенике. У 
пдељеоу се раздпгара п сгим биуним пиуаоима из жигпуа и рада ушеника, прданизују друпнп или 
ппјединашнп укљушигаое у радне, хуманиуарне, кулуурне, сппруске и друде акције кпје се прданизују у 
щкпли или ган ое. 
 
Псугаригаое циљега и задауака гаспиунпд рада пдељеоскпд суарещине. 
Пдељеоски суарещине има гажну улпду у прданизпгаоу рада пдељеоа. Збпд упда је планираое и 
реализација плана и прпдрама пдељеоскпд суарещине гепма знашајна у разгпју пдељеоскпд кплекуига и 
гаспиунпм делпгаоу на ушенике. Пдељеоски суарещина делује на сге седменуе разгпја лишнпсуи 
ушеника, какп на сазнајни уакп и на мпрални, спцијални и емпципнални разгпј ушеника, на разгпј радних 
нагика, пднпс према раду, лишним сппспбнпсуима и уаленуима ушеника. 
У сарадои са предмеуним насуагницима пдељеоски суарещина насупји да се крпз насуагу и ганнасуагне 
акуигнпсуи щкпле кпд ушеника разгију уашнпсу, уреднпсу, исурајнпсу, уппрнпсу и друде пспбине прагилнпд 
пднпса према раду. 

 
4. Псугаригаое циљега и задауака гаспиунпд рада крпз ганнасуагне акуигнпсуи 
Щкпла је дужна да прданизује, а према прпдрамским пснпгама и сгпјим мпдућнпсуима, ганнасуагне 
акуигнпсуи. При упме се ппщуује принцип дпбрпгпљнпсуи у смислу сампсуалнпд ппредељигаоа ушеника 
за садржаје кпји најгище пддпгарају сппспбнпсуима и инуереспгаоима ушеника. Ппжељнп је да се пге 
акуигнпсуи реализују щуп гище ган ушипнице. Пгпм грсупм акуигнпсуи ушеницима се пмпдућага 
уппзнагаое са разлишиуим кулуурним инсуиууцијама (музејима, ппзприщуима и др. 
Инсуиууцијама) и кпмуникација са ппзнауим и гажним људима и умеуницима. 
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 I УВПД 

 
1. ППЩТИ ППДАЦИ П ДПМУ 

 
Дпм ушеника Медицинске щкпле „Сесуре Нинкпгић“ у Крадујегцу (у даљем уексуу Дпм) ради у 
пкгиру щкпле пд пснигаоа 1947. дпдине. 
Дпм је на ппшеуку рада бип заугпренпд уипа искљушигп за ушенице Медицинске щкпле. Касније, 
нарпшиуп ппсле 1978. дпдине, збпд малпд брпја ушеница, Дпм је примап и ушенице друдих щкпла у 
драду, а у једнпм перипду и сууденукиое. У упм перипду хеуерпдени сасуаг пуежагап је гаспиуни 
рад и псугаригаоа једнаких прага суанара Дпма. 
Пд 2002. дп 2020. дпдине у Дпму су биле смещуене искљушигп ушенице Медицинске щкпле. 
Кпнкурспм за пријем ушеница за щкплску 2020/21. дпдину дпм је ппнпгп пугприп грауа не самп за 
ушенице Медицинске щкпле, гећ и за ушенице сгих средоих щкпла у Крадујегцу, щуп гажи и за 
пгу щкплску дпдину. 
Пснпгна делаунпсу Дпма је пбезбеђигаое смещуаја, исхране и гаспиунпд рада са ушеницама. 
Дпм сгпју делаунпсу псугарује у складу са ппзиуигним закпнским нпрмама, акуима Минисуарсуга 
прпсгеуе, науке и уехнплпщкпд разгпј Републике Србије и Суаууупм Щкпле и Дпма. Услпги рада 
пдређени су брпјем и узрасупм ушеница смещуених у Дпму, мауеријалним, прпсупрним, 
уехнишким, финансијским и кадрпгским услпгима. 
 

2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛПВИ  
 
Смещуајни капациуеуи Дпма налазе се на друдпм и урећем спрауу Медицинске щкпле. Дпм 
распплаже са 27 пеупкрегеуних спба. Ппгрщина спбе је 22 м2, щуп пп ушеници изнпси 4,4 м2. За 
смещуај ушеница кприсуи се 27 спба. 
 
 Ппред спба Дпм распплаже и следећим прпсупријама: 

  на сгакпм спрауу прпсуприје за пдржагаое хидијене и саниуарни шгпр 

  гаспиуашка канцеларија (на друдпм спрауу) 

  на друдпм спрауу ТВ сала, кпја служи и за пријем ппсеуа 

  на урећем спрауу ТВ сала и инуернеу клуб 

  кухиоа са урпезаријпм у ппдруму здраде 

  прпсуприје за праое и педлаое (у ппдруму здраде) 

  библипуека Щкпле и Дпма 

  радипницa (супларска и механишарскп-елекуришарска) 

  сгешана сала Щкпле, кпја се кприсуи за рекреацију 

  канцеларија ппмпћника дирекупра за дпм (на друдпм спрауу) 

  прпсуприје за педлаое и сущеое геща 
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  клуб ушеница  

  дидиуална ушипница 

  ушипница за ушеое 

  прпсуприја за индигидуални и инсурукуигни рад 

  канцеларија сурушнпд сарадника (на друдпм спрауу) 

  фиунес сала. 

3. КАДРПВСКИ УСЛПВИ 
 
Прпдрам рада Дпма у щкплскпј 2022/23. дпдини реализпгаће следеће службе: 
  
Педадпщкп гаспиуна служба: 

  дирекупр 1 (Щкпле и Дпма) 

  ппмпћник дирекупра за дпм 1  

  сурушни сарадник -  психплпд 1 (50 %) 

  гаспиуаши 6 

  коижнишар 1. 

Прагнп-финансијскп-рашунпгпдсугена и кпмерцијална служба: 

  секреуар 1 (Щкпле и Дпма) 

  диплпмирани екпнпмисуа 1 

  екпнпм 1 

  референу сарадник 1 

  мадаципнер 1 (50 %). 

Кухиоска прданизаципна јединица: 

  щеф кухиое 1 

  кугар 3 

Служба пдржагаоа и шищћеоа: 

 дпмар 1 

 спремаш 3 

 педларка 1 

 хидијенишар 4 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  190  
 

 гпђа смене 1 (50 %). 

Лешеое бплесних ушеница пбагља се у сарадои са Щкплским диспанзерпм и супмауплпщкпм 
прдинацијпм уз ппщупгаое прпцедуре за збриоагаое бплесних ушеница.  
 

4. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ДПМУ 
 
Ппщуа прданизација рада у Дпму прпизилази из задауака кпји су јпј ппсуагљени. Делаунпсуи рада 
су следеће: гаспиуашка, прагнп-финансијскп-рашунпгпдсугена и кпмерцијална, кухиоска 
прданизација, служба пдржагаоа и шищћеоа. У гези са уакгпм прданизацијпм предгиђена су 
следећа прпдрамска рещеоа:  
 
а) На ппдрушју гаспиуне функције уугрђује се закпнпм пдређена радна недеља за гаспиунп 
пспбље. Васпиуаши сгпј рад пбагљају у пеупднегнпј раднпј недељи, у гремену пд 7 дп 24 шаса, пп 
сменама, а гикендпм је прданизпганп дежурсугп пд 16 дп 22 шаса уз припрагнпсу гаспиуаша у 
нпћним сауима. Радна недеља гаспиуашима ураје 40 сауи, а ппсле гикенд дежурсуга гаспиуаши 
имају слпбпдан дан. Васпиуаши, (сем Марије Адампгић), сурушни сарадник - психплпд, кап и 
ппмпћник дирекупра за дпм имају лиценцу за рад. Сги имају гиспку сурушну спрему (насуагници: 
хемије – Драдица Нпгакпгић, биплпдије - Драдана Вукадинпгић, физике – Јелена Бркпгић, 
ендлескпд језика – Бранка Дашески, исуприје – Марина Кауанић, физишкпд – Марина Јанићијегић, 
лекар сурушних предмеуа супмауплпдије – Марија Адампгић). Снежана Маркпгић Бурић пбагља 
ппслпге ппмпћника дирекупра за Дпм, у преппднегнпј смени. Сурушни сарадник – психплпд Дпма 
Плигера Пргић Ерац ради 50% раднпд гремена у Дпму, приладпђагајући се сменама.  
б) На ппдрушју прагнп-финансијскп-рашунпгпдсугенп-кпмерцијалне делаунпсуи, садласнп 
упбишајенпј пракси, пспбље ради пд 7 дп 15 шаспга, у пеупднегнпј раднпј недељи. 
г) На ппдрушју уехнишке делаунпсуи рад се пбагља: 

  У кухиои у дге смене пд 6 дп 21 шаспга, пп дге кугарице, а гикендпм једна кугарица 

  Педларка пд 7 дп 15 шаспга 

  Спремашице пд 6 дп 20 шаспга, а субпупм пд 7 дп 13 шаспга. 

д) Нпћни рад у Дпму је ппкриген дежурсугпм радника у смени пд 18 дп 6 шаспга и припрагнпщћу 
гаспиуаша кпји ради смену дп 24. 
  

5. СТРУКТУРА 40-ШАСПВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ВАСПИТАША 
 
а) Неппсредан рад са ушеницама 30 сауи 
 
1. Акуигнпсуи у гаспиунпј друпи у фпрми индигидуалнпд или друпнпд рада са ушеницима на 

реализацији прпдрама гаспиунпд рада - 10 

2. Пружаое разлишиуих пблика индигидуалне ппдрщке и ппмпћи ушеницима - 6 

3. Рад са сгим ушенцама дпма на ппслпгима дежурнпд гаспиуаша - 7 

4. Инсурукуигни рад са ушеницима/ппмпћ ушеницима у ушеоу - 5 

5. Реализација слпбпдних акуигнпсуи (рад у секцијама, инуересним друпама, клубпгима,  

урибинама), прданизација дпдађаја и припрема ушеника за уакмишеоа –2. 
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б)   Индирекуни педадпщки рад гаспиуаша 10 сауи 
 
6. Припрема, планираое и прпдрамираое гаспиунпд рада - 2 

7. Ушещће у раду сурушних прдана дпма, уимпга и кпмисија - 2 

8. Впђеое егиденције и педадпщке дпкуменуације, уппуреба геб алауа - 2 

9. Сурушнп усагрщагаое – 1 

10. Сарадоа са щкплпм, рпдиуељима и лпкалнпм срединпм - 2 

11. Друди ппслпги - 1. 

 
СТРУКТУРА 40-ШАСПВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ СТРУШНПГ САРАДНИКА 

- пплпгина раднпд гремена- 
 
а) Неппсредан рад са ушеницима, гаспиуашима, рпдиуељима/суарауељима ушеника  и друдим 
сарадницима - 15 сауи 
 
1. праћеое и греднпгаое гаспиунпд рада – 2 
2. рад са гаспиуашима – 4 
3. рад са ушеницама – 8 
4. рад са рпдиуељима/суарауељима – 1 
 
б) Индирекуан педадпщки рад психплда – 5 сауи 
 
5. припрема, планираое и прпдрамираое сурушних ппслпга - 1 
6. ушещће у раду сурушних прдана дпма, уимпга и кпмисија  - 1 
7. гпђеое егиденције и дпкуменуације  сурушнпд сарадника и уппуреба геб алауа   - 1 
8. сурушнп усагрщагаое – 0.5 
9. сарадоа са надлежним усуанпгама, удружеоима и јединицама лпкалне упраге - 1  
10. друди ппслпги - 0.5. 
 

КУЋНИ  РЕД  ДПМА 
 
 Кућним редпм  Дпма се редулище прданизација жигпуа и рада и нпрме ппнащаоа ушеница у 
Дпму ушеника медицинске щкпле „Сесуре Нинкпгић“. 
 
Ппщтпгаое Kућнпд реда је пбагеза за сге ушенице у Дпму. 
 
I  РЕАЛИЗАЦИЈА ЩКПЛСКИХ ПБАВЕЗА И УШЕОА У ДПМУ 
 
 Ушенице су дужне да редпгнп ппхађају насуагу и прпфесипналну праксу. 

 У Дпму се припремају за насуагу у греме предгиђенп за пбагезнп ушеое и пп ппуреби ган 

оеда у дпдпгпру са гаспиуашима. 

 Време за ушеое је пд 900 дп 1200 шаспга, пднпснп пд 1500 дп 1800 шаспга. 
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 У уп греме у Дпму глада мир и уищина щуп пбезбеђује  гаспиуаш. 

 Ушеое се пдгија у ушипницама дпма или спбама. 

 Сги изузеци у смислу прпсупра и гремена за ушеое мпрају биуи дпдпгпрени са гаспиуашима. 

 За ппмпћ у ушеоу и сагладагаоу насуагнпд драдига мпду и уреба да се пбрауе гаспиуашима и 

сурушнпм сараднику. 

 Ушенице су у пбагези да се придржагају мера защуиуе здрагља. 

II   ПДЛАЗАК И НАПУЩТАОЕ ДПМСКИХ ПРПСТПРИЈА 
 
 Ушенице су дужне да се придржагају расппреда днегних акуигнпсуи. 

 Ушенице имају мпдућнпсу  изласка у драд сгакпд раднпд дана дп 2200 шаса. 

 Ушенице мпду дпбиуи и прпдужени излазак дп 2400, али уз садласнпсу рпдиуеља и пдпбреое  

гаспиуаша ( упуусугп за прпдужене изласке ). 

 Изласци накпн 2200  мпду биуи прпмеоени у загиснпсуи пд епидемиплпщке сиууације и 

прпписаних мера. 

 Ушенице пеукпм и субпупм имају мпдућнпсу изласка дп 2400. 

 Ушенице кпје дплазе касније не смеју ремеуиуи пдмпр пнима кпје гећ спагају. 

 Ушенице кпје пдлазе кући пријагљују сгаки сгпј пдлазак гаспиуашима. Сампгпљнп 

пдсусугпгаое из Дпма прекп нпћи ппглаши предузимаое дисциплинских мера. Сгаки дплазак 

пд куће се уакпђе егиденуира. 

 Егиденцију присуунпсуи ушеница у Дпму пбагља гаспиуаш сгакпд раднпд дана пд 2200 и 

гикендпм пд  2100 . 

III   ПРИЈЕМ ППСЕТА 
 
 Ппсеуе у Дпму дп даљоед нису дпзгпљене, псим пп пдпбреоу дежурнпд гаспиуаша у 

заједнишким прпсупријама. 

 
IV   КПРИЩЋЕОЕ БПЛПВАОА У ДПМУ 
 
 При ппјаги здрагсугених прпблема, ушенице уреба да се пбрауе дежурнпм гаспиуашу. 

 Дежурни гаспиуаш ппсуупа пп прпцедури за збриоагаое бплесних ушеница. 

 Пдсусугп бплесних ушеница из щкпле прагда рпдиуељ/суарауељ. 

 Сгакп изпсуајаое са насуаге ппдразумега јагљаое гаспиуашу. 



Годишњи  план  рада  2022/2023. 
  

  193  
 

 У Дпму не ппсупји специјализпганп месуп (суаципнар) дде би ушенице мпдле да се 

пппрагљају за греме бплесуи, па се пбплеле ушенице щаљу на кућнп лешеое, егенууалнп, кпд 

рпђака у драду у дпдпгпру са рпдиуељима/суарауељима. 

 У слушају сумое на Covid 19 ушеница се пригременп смещуа у спбу за изплацију дп дпласка 

рпдиуеља. 

 У упку нпћи ппмпћ бплесним ушеницама пбезбеђује пддпгпрнп лице у Дпму (дежурни 

гаспиуаш). 

V   ЛИШНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА СПБА И ЗАЈЕДНИШКИХ 
      ПРПСТПРИЈА 
 
 Брида п лишнпј хидијени и хидијени спба је пбагеза сгих ушеница у Дпму. 

 Ушенице су у пбагези да редпгнп пдржагају лишну хидијену. 

 Хидијена спба се пбагља сгакпднегнп пп расппреду кпји спбни кплекуиг уугрди унапред. 

 Уреднпсу спба и прмара предледаће гаспиуаши сгакпднегнп, а шланпги Хидијенске кпмисије 

дга пууа недељнп. 

  Кпнурплу лишне хидијене и хидијене прпсуприја сгакпднегнп грщи гаспиуаш. 

 Дпбрп прпгеурагауи сге прпсуприје и држауи пугпрене прпзпре кад дпд је уп мпдуће. 

 Ушенице су дужне да гпде бриду п хидијени заједнишких прпсуприја уакп щуп не псуагљају 

неред, пупауке бацају на месуп предгиђенп за уп и прагилнп кприсуе саниуарне прпсуприје и 

уређаје. 

 Рубље се пере и сущи на месуима предгиђеним за уп. 

 Ппсуељина се меоа 1 недељнп пп уугрђенпм расппреду! 

 Дпзгпљенп је кприщћеое самп дпмске ппсуељине! 

VI   ЛИШНА И ДПМСКА ИМПВИНА 
 
 Ушенице су дужне да шугају лишну импгину и импгину друдих суанара у Дпму. 

 Непддпгпрнп кприщћеое, рукпгаое ууђпм импгинпм, оенп пщуећеое или унищуеое 

ппглаши накнаду щуеуе пд суране ппшинипца. 

 Ушенице су дужне да шугају и прагилнп кприсуе ингенуар и импгину Дпма. 

 Спбним ингенуарпм ушенице се задужују при усељеоу  у Дпм. 

 Сгу ппшиоену щуеуу ушенице су дужне да надпкнаде. 

 Щуеуа насуала у заједнишким прпсупријама кпје кприсуе ушенице, а за кпје се не зна 

ппшинилац смаура се кплекуигнпм щуеупм. Щуеуа се кпнсуауује, егиденуира у коизи дежурсуга, 
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а наплауа щуеуе се грщи прекп жирп рашуна Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сесуре 

Нинкпгић“. 

VII   УЗИМАОЕ ХРАНЕ 
 
 Исхрану ушеницама пбезбеђује кухиоа Дпма пп пдређеним нпрмауигима и Jелпгнику. 

 Храна се узима у урпезарији Дпма (сампппслужигаоем) према уугрђенпм редпследу 

днегних акуигнпсуи, уз пбагезну идентификацију картицпм пре узимаоа пбрпка. 

 Месуп за суплпм кпје кприсуи ушеница псуагља уреднп. 

 Ушеница је дужна да прибпр са псуацима хране грауи на пдређенп месуп. 

 Ушенице у урпезарију дплазе присупјнп пбушене. 

 Васпиуаш је дежуран у урпезарији упкпм урајаоа пбрпка. 

 За егенууалне прпблеме у урпезарији ушенице се пбраћају гаспиуашима. 

 Узимаое пбрпка ган предгиђенпд гремена дпзгпљенп је из ппрагданих разлпда уз најагу 

дежурнпм гаспиуашу.  

 Изузеунп, у слушају бплесуи, гаспиуаш прданизује пбрпк ушеници.  

 Забраоенп је изнпщеое хране и ппсуђа из трпезарије. 

 Забраоенп је унпщеое хране у спбе. 

VIII  НПРМЕ ППНАЩАОА У ДПМУ 
 
 Ушенице у међуспбним кпнуакуима разгијају дрударсугп, међуспбнп угажагаое, 

сплидарнпсу, исуинпљубигпсу и хуманпсу, уз пбагезнп ппщупгаое прпписаних мера 

безбеднпсуи.  

 Ппнащаое ушеница у Дпму ппдразумега ушуигпсу крпз кпју се пдледа и пажоа и ппщупгаое 

друдих. 

 Улазак у прпсуприје се најагљује куцаоем. 

 Примедбе на ппсуупак радника Дпма ушенице указује ппмпћнику дирекупра за Дпм и 

гаспиуашима. 

 Унпщеое алкпхпла, наркпуишких средсуага кап и пущеое у Дпму, ппглаши најсурпжије 

гаспиунп-дисциплинске мере. 

 Уппуреба исуих ган Дпма крщи удлед Дпму кап усуанпге и ппглаши  гаспиунп-дисциплинску 

меру. 

 Ушенице су у пбагези  да ппседују и редпгнп кпристе идентификаципну картицу кпју издаје 

Дпм. 
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Висину накнаде за услуде Дпма пдређује Минисуарсугп прпсгеуе, науке и уехнплпщкпд разгпја 
– секупр за ушенишки и сууденуски суандард и ингесуиције Републике Србије. 
Накнада за кприщћеое дпма уплаћује се најкасније дп 05-пд (петпд) у месецу за преухпдни 
месец, акп уп није пддпгарајућим акуима или пдлукама Минисуарсуга прпсгеуе друдашије 
решенп.  
Уплауа се грщи на жирп рашун Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сесуре Нинкпгић“, 
Крадујегац. 
 
П спрпгпђеоу пгпд Кућнпд реда суарају се следећа зганишна лица: 
  -Дирекупр щкпле и Дпма 
  -ппмпћник дирекупра за Дпм 
  -гаспиуаши 
  -сурушни сарадник 
  -секреуар 
   

           Дирекупр 
        Владимир Јакщић 

Днегне актигнпсти у дпму 

Радни дан 

 Дп 800   буђеое  и пбагезнп усуајаое, лишна хидијена, намещуаое крегеуа, пдлазак у щкплу и 

псуале щкплске акуигнпсуи 

 Предлед спба пд стране гаспиташа сгакпд јутра радним данима ппшиое у 830 

 

 700-900          дпрушак  

 900-1200        ушеое 

 1200-1500         слпбпднп греме 

 1230  -  1430     рушак 

 1500-1800      ушеое 

 1800-2200      слпбпднп греме 

 1830-2015         гешера 

 2200              прпзигка 

 2230-2300         припрема за пдлазак на спагаое 

 2300              спагаое  

Викенд и празник 

 пд 800 дп 900      дпрушак 

 900-2200                    слпбпднп греме 

 1230-1330           рушак 

 1800-1900           гешера 

 2100                            прпзигка 

 2200                            спагаое 
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II   ПРПГРАМСКИ ЗАДАЦИ ДПМА 
 
 Минисуарсугп прпсгеуе, науке и уехнплпщпкпд разгпја Републике Србије – секупр за ушенишки и 
сууденуски суандард и ингесуиције расписалп је кпнкурс у јуну 2022. дпдине за смещуај 135 
ушеница у Дпм за щкплску 2022/23. дпдину. Пгп је женски Дпм за ушенице сгих средоих щкпла. 
На кпнкурс се јагилп 149  ушеница. У јулу је пп редпгнпј прпцедури  (на пснпгу криуеријума 
Минисуарсуга прпсгеуе, науке и уехнплпщкпд разгпја) примљенп 127 ушеница. У агдусуу је 
примељенп јпщ шеуири ушенице из псеуљигих друпа, а дп пунпд капациуеуа дпма примљене су 
ушенице пп лисуи.  
1. СТРУКТУРА УШЕНИЦА ПРЕМА БИТНИМ ПБЕЛЕЖЈИМА 

1.1.Сурукуура ушеница пп разредима 

                      Разред 

Васпиуна 
друпа 

I II III IV 

I 7 6 3 4 

II 9 6 4 6 

III 7 5 4 4 

IV 9 7 3 6 

V 7 10 3 5 

VI 8 4 4 4 

Укупнп 47 38 21 29 

 
1.2. Сурукуура ушеница према грсуи щкпле: 

  Васпиуна друпа Ук 

 Назиг щкпле I II III IV V VI  

1. Медицинска щкпла са дпмпм 
ушеника „Сесуре Нинкпгић“ 

19 23 19 24 19 18 122 

2. Прга крадујегашка димназија 1 / / / / / 1 

3. Прга уехнишка щкпла / / 1 1 3 2 7 

4. Друда крадујегашка димназија / / / / 1 / 1 

5. Екпнпмска щкпла / 1 / / 1 / 2 

6. Средоа сурушна щкпла / 1 / / 1 / 2 

Укупнп 20 25 20 25 25 20 135 

 
1.3. Сурукуура дужине бпрагка ушеница у дпму: 

 Дужина бпрагка у дпму 

Васпиуна друпа 
Прга 

дпдина 
Друда 

дпдина 
Трећа 

дпдина 
Шеугруа 
дпдина 

I 7 6 3 4 

II 9 6 5 5 

III 7 5 4 4 

IV 9 8 3 5 

V 7 11 2 5 

VI 8 4 4 4 

Укупнп 47 40 21 27 
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1.4. Сурукуура ппрпдице ушеница: 

Васпиуна 
друпа 

Кпмплеуна- 
жиги  
са пба 
рпдиуеља 

Рпдиуељи  
разгедени 

Жиги 
самп  
са мајкпм 

Жиги самп 
са пцем 

Друди  
закпнски засуупник 
суарауељ/храниуељ 

I 14 / 3 2 1 

II 18 6 / 1 / 

III 15 4 / / 1 

IV 18 3 1 2 1 

V 20 2 1 / 2 

VI 17 1 1 / 1 

Укупнп 102 16 6 5 6 

 
1.5. Спцип-прпфесипнална сурукуура рпдиуеља: 

  Васпиуна друпа 

Нигп 
пбразпгаоа 

Ппл I II III IV V VI 

Пснпги 
(ПЩ) 

Пуац 5 / 2 4 1 3 

Мајка 2 / 2 5 4 4 

Средои 
(III, IV) 

Пуац 13 22 16 19 16 11 

Мајка 16 21 14 16 15 10 

Вищи 
(V, VI) 

Пуац / 2 1 1 4 4 

Мајка / / 2 2 1 4 

Виспки 
(VII) 

Пуац / 1 / / / 3 

Мајка 1 3 1 1 2 1 

 
 
1.6. Сурукуура ушеница пп ппщуинама из кпјих су дпщле: 

Ппщуина Брпј 
ушеница 

Ппщуина Брпј 
ушеница 

Ппщуина Брпј 
ушеница 

Аранђелпгац 11 Крадујегац 8 Ћуприја 3 

Баупшина 18 Кушегп 3 Сјеница 1 

Бпр 
2 

Лаппгп 3 Смедерегска 
Паланка 

4 

Велика Плана 12 Нпги Пазар 2 Смедерегп 3 

Грашаница 
1 

Пеурпгац на 
Млаги 

3 Сгилајнац 
16 

Десппупгац 8 Пећ 1 Тпппла 5 

Жадубица 1 Параћин 4 Трсуеник 2 

Јадпдина 6 Ращка 3 Тууин 2 

Кнић 13     
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2. ДЕЛАТНПСТИ У ДПМУ 

Дпм ушеника псугарује сгпј рад у пкгиру спцијалнп-защуиуне делаунпсуи, здрагсугене и 
гаспиуне делаунпсуи.  
Дпм ушеника ппседује серуификау ISO 9001/2015са HACCP сисуемпм, за кгалиуеу меначменуа  
за смещуај, исхрану и гаспиуни рад. На пснпгу Разгпјнпд плана усуанпге и рада дпма, 
укљушујући пбласуи кгалиуеуа пбухгаћене ISO суандардпм за пгу щкплску дпдину дефинисани 
су следећи циљеги: 
- ппдизаое нигпа кгалиуеуа исхране (безбеднпсу хране) 
- ппдизаое нигпа сгесуи ушеница п знашају ппщупгаоа нпрми и прагила ппнащаоа у 
заједници (гаспиуни) 
- јашаое кпмпеуенунпсуи гаспиуаша за реализацију и пбраду уема пп исхпдима (гаспиуни) 
- ппдизаое нигпа безбеднпсуи ушеница (смещуај) 
- прпмпција дпма (смещуај) 
- ппдизаое нигпа задпгпљсуга кприсника исхранпм (исхрана).  
 

2.1. СПЦИЈАЛНП-ЗАЩТИТНА ДЕЛАТНПСТ 

Дпм сгпју делаунпсу псугарује у складу са закпнима, a финансираое делаунпсуи псугарује се 
средсугима Минисуарсуга и пууем удпгпра са рпдиуељима-суарауељима. За кприщћеое 
услуда Дпма, рпдиуељи - суарауељи сгпјим уплауама ппкригају деп цене смещуаја и деп цене 
исхране, а псуали деп дпуира Минисуарсугп прпсгеуе, науке и уехнплпщкпд разгпја Републике 
Србије, секупр за ушенишки и сууденуски суандард и ингесуиције на пснпгу рещеоа п уугрђигаоу 
цена смещуаја и исхране у усуанпгама ушенишкпд суандарда за ушенике кпји се финансирају из 
бучеуа Републике Србије. 

2.2. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНПСТ 

 
Сге ушенице приликпм усељеоа у Дпм прилажу лекарскп угереое да су сппспбне за 
сампсуални бпрагак у кплекуигнпм смещуају. Пге щкплске дпдине пп упуусугу дпбијенпм пд 
надлежнпд Минисуарсуга, рпдиуељи су приликпм усељеоа у дпм ппуписигали изјагу да 
ушеница и шланпги ппрпдице нису ппд здрагсугеним надзпрпм и да су инфпрмисани да ће се 
пдазгауи пп хиунпм ппзигу у слушају сумое на бплесу кап  и да су садласни са сгим предлпзима 
за лешеое кпје даје надлежни лекар. 
У Дпму не ппсупји специјализпганп месуп (суаципнар) дде би ушенице мпдле да се 
пппрагљају за греме бплесуи, пa се пбплеле ушенице щаљу на кућнп лешеое или, егенууалнп, 
кпд рпђака у драду, у дпдпгпру са рпдиуељима. Крајоа спба на друдпм спрауу брпј 27 
издгпјена је за изплацију  ушеница дп дпласка рпдиуеља.  
Здрагсугена делаунпсу се пбагља у сарадои са здрагсугеним усуанпгама у драду. У пкгиру 
гаспиунпд рада гаспиуаши пбрађују уеме гезане за прегенцију и защуиуу здрагља.  У упку 
дпдине прданизују се урибине и предагаоа на кпјима ушенице мпду слпбпднп да ппсуагљају 
пиуаоа и уакп дпбију сге ппуребне инфпрмације п прегенцији и защуиуи сппсугенпд здрагља, 
ппсебнп репрпдукуигнпд. 
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ПРПЦЕДУРА ЗА ЗБРИОАВАОЕ БПЛЕСНИХ УЧЕНИЦА 
• СВЕ УШЕНИЦЕ КПД КПЈИХ СЕ ППЈАВЕ СИМПТПМИ  БИЛП КПЈЕ БПЛЕСТИ (ППВИЩЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА >37,2,  КАЩАЉ, МАЛАКСАЛПСТ,  БПЛ У ГРЛУ, ДИЈАРЕЈА, ППВРАЋАОЕ И ДРУГП)  
ДУЖНЕ СУ ДА СЕ ЈАВЕ ДЕЖУРНПМ ВАСПИТАШУ  
• ДЕЖУРНИ ВАСПИТАШ,  УШЕНИЦУ СА ОЕНИМ НАЈНЕППХПДНИЈИМ ЛИШНИМ СТВАРИМА 
ПДВПДИ У СПБУ ЗА ИЗПЛАЦИЈУ 
• ВАСПИТАШ ПБАВЕЩТАВА РПДИТЕЉЕ /СТАРАТЕЉЕ  КПЈИ ДПЛАЗЕ ПП УШЕНИЦУ У НАЈСКПРИЈЕМ 
РПКУ. 
• ДЕЖУРНИ ВАСПИТАШ ЕВИДЕНТИРА У КОИГУ ДЕЖУРСТВА, А ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА ЗА ДПМ 
СВАКПДНЕВНП ПРАТИ КОИГУ И ПБАВЕЩТАВА ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА У ЩКПЛИ. 
 
УКПЛИКП ДПЂЕ ДП ППВИЩЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРЕКП 38,6 ИЛИ ППЈАВЕ СИМПТПМА КПЈИ 
УГРПЖАВА ЖИВПТ, ППСТУПАК ЈЕ СЛЕДЕЋИ: 
• ДП 20:00 ДЕЖУРНИ ВАСПИТАШ ПДЛАЗИ У ПРАТОИ УШЕНИЦЕ У ЩКПЛСКИ ДИСПАНЗЕР, 
ПБАВЕЩТАВА РПДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ) И ПСТАЈЕ СА ДЕТЕТПМ ДП ДПЛАСКА РПДИТЕЉА 
(СТАРАТЕЉА). 
• ППСЛЕ 20:00   ППЗИВА СЛУЖБУ ХИТНЕ ППМПЋИ КПЈА ЈЕ ДУЖНА ДА ПП ППЗИВУ ДПЂЕ, ДЕТЕ СЕ 
ПРЕБАЦУЈЕ У СПБУ ЗА ИЗПЛАЦИЈУ. 
• ПБАВЕЩТАВА РПДИТЕЉА (СТАРАТЕЉА) 
• УКПЛИКП ВАСПИТАШ НАПУЩТА ДПМ ППСЛЕ 20:00 РАДИ ПДЛАСКА СА ДЕТЕТПМ НА ДАЉЕ 
ЛЕШЕОЕ, ПБАВЕЩТАВА ППМПЋНИКА ЗА ДПМ КПЈИ ПРГАНИЗУЈЕ ДЕЖУРСТВП У ДПМУ. 
• ВАСПИТАШ ЈЕ У ПБАВЕЗИ ДА БУДЕ УЗ БПЛЕСНУ УШЕНИЦУ ДП ДПЛАСКА РПДИТЕЉА 
/СТАРАТЕЉА. 
 

2.3. ВАСПИТНА ДЕЛАТНПСТ 

Васпиуни рад у Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника псугарује се на пснпгу Прпдрама 
гаспиунпд рада - дпкумену Пснпге гаспиунпд рада за щкпле са дпмпм и дпмпге ушеника. 
Прпдрам гаспиунпд рада садржи циљеге, исхпде, садржаје, грсуе акуигнпсуи, пблике рада и 
друда пиуаоа пд знашаја за гаспиуни рад угажагајући специфишнпсуи кприсника дпма. 

Пснпге гаспиунпд прпдрама су уакп кпнципиране да ппдразумегају ппщупгаое узрасних 
каракуерисуика ушеника и индигидуалних разлика међу оима, кап и сппспбнпсу гаспиуаша да 
прауи ушенике, оихпге ппуребе, инуереспгаоа, мпдућнпсуи, акууелна дещагаоа и да у складу с 
уим пдабере пддпгарајуће садржаје, нашине  рада и гременску динамику. 
 
Прпдрам је припремљен у складу са ппщуим принципима пбразпгаоа и гаспиуаоа и пбезбеђује 
псугаригаое ппщуих суандарда ппсуиднућа. Прпдрам је прданизпган у шеуири пбласуи кпје шине 
пкпсницу гаспиунпд рада у щкпли са дпмпм и у дпму ушеника. Сгака пбласу има циљеге 
(псугарује их гаспиуаш), пшекигане исхпде (дпсуиже их ушеник, а  гаспиуаш их кприсуи  за 
планираое и греднпгаое сппсугенпд рада) и преппрушене уеме (кприсуи их гаспиуаш за 
планираое и реализацију сгпјих акуигнпсуи).  
 
Један пд циљега је пружаое ппдрщке ушеницима у прпцесу щкплпгаоа и шугаое оихпгпд 
здрагља и безбеднпсуи. 
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Циљ гаспитнпд рада у Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника:  

 пбезбеђигаое ппуималних услпга за дпсуупније, ефикасније и кгалиуеуније пбразпгаое и 

гаспиуаое ушеника;  

 псппспбљагаое ушеника за успещнп функципнисаое у услпгима пдгпјенпсуи пд ппрпдице и 

сналажеое у разлишиуим прпблемским сиууацијама;  

 ппдрщка разгпју лишнпсуи ушеника у складу са узрасним и лишним ппуребама, индигидуалним 

каракуерисуикама и инуереспгаоима;  

 јашаое кпмпеуенција ушеника кпје дппринпсе спцијалнпј инуедрацији. 

 
Специфишни циљ рада за пгу щкплску дпдину: 

 ппдизаое нигпа сгесуи ушеника п знашају ппщупгаоу нпрми и прагила ппнащаоа у заједници. 

 ппдизаое нигпа сгесуи ушеница п знашају придржагаоа преппрушених мера защуиуе у 

пшугаоу сппсугенпд здрагља и безбеднпсуи, здрагља и безбеднпсуи друдих ушеница и 

заппслених у дпму ушеника 

 
Прпдрамски садржаји гаспиунпд рада пбухгауају уемауске целине следеће шеуири пбласуи: 

 Адапуација на жигпу у дпму 

 Ушеое и щкплска успещнпсу 

 Жигпуне гещуине 

 Жигпу у заједници. 

 Сге шеуири пбласуи гаспиунпд рада су једнакп гажне, а гаспиуаш их, у неппсреднпм раду са 
ушеницима, инуедрище јер између оих ппсупји прирпдна геза. 
 
1. Адаптација на жигпт у дпму 

 
Пснпгни циљ гаспитнпд рада са ушеницама у пбласуи адапуације на жигпу у дпму је ппдрщка 
прпцесу приладпђагаоа ушеника на жигпу у дпму и пкружеое у кпме су дпм и щкпла. 
Циљ се  реализује прекп следећих садржаја: 
 прданизација, функципнисаое и прагила жигпуа у дпму 

 прданизација, функципнисаое и прагила жигпуа у дпму и мере защуиуе безбеднпсуи и 

здрагља ушеница  

 прага, пбагезе и пддпгпрнпсуи ушеника у дпму 

 прпцес адапуације на нпгу средину.  

 пкружеое у кпме су щкпла и дпм (гажне инфпрмације п  прегпзу, инсуиууцијама иуд.). 
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Ушенице смещтене у дпм Медицинске щкпле би требалп да пстгаре следеће исхпде: 

 ппзнају прданизацију дпма, нашин оедпгпд функципнисаоа и ппщуују прагила ппнащаоа 

 знају сгпја прага и пбагезе кпје се пднпсе на жигпу у дпму 

 прихгауају пдгпјенпсу пд куће и жигпу у дпму 

 умеју да брину п себи и сгпјим сугарима 

 сналазе се у пкружеоу у кпме су дпм и щкпла, знају дде и на кпји нашин мпду да дпбију 

ппуребне инфпрмације и ппмпћ 

 придржагају се преппрушених мера за защуиуу здрагља и безбеднпсуи. 

2. Ушеое и щкплска успещнпст 

Пснпгни циљ гаспитнпд рада са ушеницама у пбласуи ушеоа je ппсуизаое ппуималне щкплске 
успещнпсуи. Из упд пснпгнпд циља прпизилази гище специфишних циљега: 
 ппмпћ ушеницима  да сампсуалнп и успещнп уше 

 ппмпћ при укљушигаое у плауфпрме кпје кприсуе щкпле кпје ушенице ппхађају  

 да ппсуижу пбразпгне резулуауе  

 издраде пддпгпран пднпс према щкплским пбагезама  

 да издраде пддпгпран пднпс према сппсугенпм прпфесипналнпм разгпју.  

 
Пснпгни циљ се пстгарује крпз следеће садржаје и теме: 

 планираое ушеоа 

 сурауедије ушеоа 

 мпуигација за ушеое 

 пажоа, кпнценурација 

 шинипци щкплскпд успеха и неуспеха 

 праћеое упка и резулуауа ушеоа 

 ппмпћ грщоака у ушеоу 

 кприщћеое нпгих уехнплпдија и плауфпрми у ушеоу 

 прпфесипнални разгпј.  

На пснпгу изнетих садржаја и преппрушених тема ушеник би требалп да: 

 уме да напраги расппред днегних акуигнпсуи 
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 уме да напраги краукпрпшне и дудпрпшне планпге акуигнпсуи, 

 уме да напраги сппсугени план ушеоа, 

 ппзнаје и примеоује ефикасне сурауедије ушеоа, 

 приладпђага нагике ушеоа на услпге у дпму, 

 ппказује заинуереспганпсу за ушеое и ппсуизаое щкплскпд успеха, 

 ппсуагља реалисуишне циљеге и предузима пддпгарајуће акуигнпсуи за оихпгп псугареое, 

 редпгнп испуоага щкплске пбагезе,   

 прпцеоује сппсугени щкплски успех и узрпке уещкпћа, 

 укпликп има уещкпће у ушеоу бладпгременп уражи ппмпћ, 

 ппказује спремнпсу да друдима ппмпдне у ушеоу пбласуи кпју дпбрп ппзнаје, 

 ушесугује у прданизпганим дпдауним акуигнпсуима из  пбласуи за кпју је заинуереспган 

и/или надарен, 

 пддпгпрнп дпнпси пдлуке кпје имају ппследице на оедпг прпфесипнални разгпј 

3. Жигптне гещтине 

Васпиуни рад  у пбласуи жигпуних гещуина има за пснпгни циљ псппспбљагаое ушеника за 
акуиган и пддпгпран пднпс према сппсугенпм и ууђем жигпуу крпз суицаое разлишиуих 
жигпуних гещуина. 
Да би се псугарип пснпгни циљ гаспиунпд рада у пбласуи жигпуних гещуина кприсуе се 
следећи  садржаји:  

 прегенција здрагља  

 здраги суилпги жигпуа: исхрана и физишка акуигнпсу, менуалнп здрагље, хидијена (лишна и 

хидијена заједнишкпд прпсупра), хемијске загиснпсуи (алкпхплизам, наркпманија...), нехемијске 

загиснпсуи (пауплпщкп кпцкаое, инуернеу загиснпсу...), сексуалнп и репрпдукуигнп здрагље 

 слика п себи: сампперцепција, сампппщупгаое, сампппуздаое 

 псећаоа: преппзнагаое сппсугених и ууђих псећаоа, изражагаое псећаоа на спцијалнп 

прихгауљиг нашин 

 мпрал и греднпсуи 

 жигпуне гещуине: дпнпщеое пдлука, рещагаое прпблема, супрпусуагљаое приуиску 

грщоака, криуишкп мищљеое 

 сурес и нашини оедпгпд прегазилажеоа 

 ризишна ппнащаоа и упрагљаое ризицима 

 безбеднп и небезбеднп ппнащаое, прегенција ппгреда и насиља; безбеднпсу у дпму 

 прданизација слпбпднпд  гремена. 
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На пснпгу пбраде датих садржаја разлишитим пблицима, метпдама и техникама рада ушеник 
би требалп да: 

 реалнп садледага себе, сппсугене ппуребе, инуереспгаоа, мпдућнпсуи, 

  преппзнаје сппсугена и ууђа псећаоа, 

  зна да разликује здраге и нездраге емпције, 

  на спцијалнп прихгауљиг нашин изражага емпције, 

  прихгауа и ппнаща се у складу са спцијалнп гажећим нпрмама, 

 пддпгпрнп се пднпси према сппсугенпм здрагљу ппзнајући пдлике здрагих суилпга жигпуа и 

ппследице недауигних жигпуних нагика, 

 гпди рашуна п лишнпј хидијени и хидијени прпсуприја кпје кприсуи, 

 изражага криуишки пднпс према  инфпрмацијама и греднпсуима исказаним у медијима и 

неппсреднпм пкружеоу, 

 изражага прагилне суагпге према ризишнпм ппнащаоу (хемијским и нехемијским 

загиснпсуима) и уме да бира неризишне сиууације и пкружеое, 

 пддпгпрнп се пднпси према сппсугенпј и ууђпј  безбеднпсуи у дпму  и пкружеоу, 

 уме да се пдупре приуиску грщоака, 

 у суресним сиууацијама кпнсурукуигнп реадује,  

 уражи ппмпћ пд пддпгарајуће пспбе укпликп има уещкпће кпје не мпже сам да рещи,   

   уме кпнсурукуигнп да кприсуи слпбпднп греме 

4. Жигпт у заједници 

Пснпгни циљ гаспитнпд рада у пбласуи жигпу у заједници је пснажигаое ушеника за 
спцијалну инуедрацију.  
Пснажигаое ушеника за спцијалну интедрацију и укљушигаое у кплектигни жигпт  се 
пстгарује прекп следећих садржаја: 

 угажагаое разлишиупсуи, уплеранција, ппщупгаое прага друдих 

 кпнсурукуигна кпмуникација, узрпци прпблема у кпмуникацији 

 усппсуагљаое, недпгаое и разгијаое пднпса са друдима 

 кпнфликуи, грсуе и суилпги ппсуупаоа у кпнфликуима  

 сарадоа, уимски рад.  

 ппдрщка и ппмпћ пспбама кпје имају уещкпће 
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 акуигнпсуи кпје прданизује дпм и нашин ушесугпгаоа у оима. 

Ушеник би требалп да:  

 сгпјим ппнащаоем и ппсуупцима  ппказује да угажага разлишиупсуи  и ппщуује прага друдих, 

 преппзнаје предрасуде, дискриминацију, неуплеранцију и редује на оих, 

 уме да кпмуницира на кпнсурукуиган нашин, 

 исппљага спцијалнп ппжељне пблике ппнащаоа у пднпсима са грщоацима и пдраслима, 

 уме да кпнсурукуигнп рещага сукпбе са грщоацима и пдраслима, „напада“ прпблем, а не 

пспбу, 

 прихгауа пддпгпрнпсу за сппсугенп ппнащаое, 

 уме да сарађује и да буде шлан уима, 

 ардуменупганп изнпси сппсугенп мищљеое, 

 иницира и/или прихгауа прпмене усмерене ка унапређигаоу кгалиуеуа жигпуа у дпму 

 спреман је да пружи ппмпћ друдима кпји имају уещкпће 

 ушесугује у акуигнпсуима кпје прданизује  дпм (уз ппщупгаое дисуанце и преппрушених мера 

защуиуе). 

Мнпди исхпди су прпцесни и предсуагљају резулуау кумулауигнпд дејсуга  гаспиунпд рада, 
упкпм дужед гременскпд перипда. Сгакпднегни гаспиуни рад дппринпси напредпгаоу ушеника 
ка нагеденим исхпдима. Пп грсуи, исхпди мпду биуи: 
а) сазнајни  (ушеник ппзнаје прданизацију дпма, зна дде и на кпји нашин мпже дпбиуи 
инфпрмацију и ппмпћ); 
б) емпципнални (преппзнаје сппсугена и ууђа псећаоа, прихгауа пдгпјенпсу пд куће...); 
г) гпљни  (исказује спремнпсу да друдима ппмпдне, уме да напраги краукпрпшне планпге, 
уражи ппмпћ кад му уреба...).  
Треба имауи у гиду да се сазнајни (кпдниуигни) исхпди лакще псугарују, али уек кад су исхпди 
сге ури грсуе псугарени ппщуи циљ гаспиунпд рада је дпсуиднуу у ппупунпсуи. Зауп није 
дпгпљнп ппзнагауи прагила дпма гећ их и ппщупгауи, кап щуп није дпгпљнп ппзнагауи 
приципе кпнсурукуигне кпмуникације гећ и кпмуницирауи на уакаг нашин.  
У реализацији прпдрама гаспиуаш кприсуи разлишиуе меупде, уехнике и пблике рада. Пн 
прпцеоује кпји нашин рада, у дауим пкплнпсуима, најбпље гпди жељеним исхпдима. Преднпсу 
имају пблици рада у кпјима ушеници мпду акуигнп да ушесугује.  
Дпмске акуигнпсуи се реализују крпз разлишиуе пблике рада. Пблик гаспиунпд рада је нашин на 
кпји гаспиуаш реализује сгпје задауке, а сгаки пблик каракуерище ппсебна прданизација кпја је 
пснпг за класификацију на: фрпнуални, друпни, рад у парпгима и индигидуални рад. Пблик 
рада кпји ће гаспиуаш кприсуиуи загиси пд гаспиунпд задаука кпји уреба псугариуи, сасуага и 
узрасуа ушеника и кпнкреуне гаспиуне сиууације. Дпминануни пблици рада у Дпму су: 
инидигидуални (раздпгпр), рад у парпгима, друпни (дискусипне друпе, едукауигне радипнице, 
психплпщке радипнице, радипнице усмерене на разгпј кпмуникауигних и спцијалних гещуина, 
креауигне радипнице), фрпнуални или пленарни (предагаоа). 
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У гаспиунпм раду, меупда је нашин за успещнп псугаригаое циљега и задауака. Васпиуна 
меупда је псмищљен, планиран, сисуемауишан, циљнп усмерен и узрасуу ушеница приладпђен 
сурушни нашин ппсуупаоа кпји уреба да дпгеде дп ппзиуигних прпмена у оедпгпм ппнащаоу. 
Васпиуаши кприсуе разлишиуе меупде (меупд ппушагаоа, убеђигаоа, гежбаоа и нагикагаоа, 
ппдсуицаоа, спрешагаоа). 
За пуну реализацију прпдрама гаспиуаш сарађује са друдим гаспиуашима, сурушним 
сарадницима, упрагпм дпма, рпдиуељима, насуагницима щкпла. Васпиуаш је гажан мпдел за 
удлед ушеницима. Пн лишним примерпм, сгпјим издледпм (уреднпсу), пспбинама лишнпсуи 
(уашнпсу, пддпгпрнпсу, искренпсу, дпследнпсу...) и ппнащаоем (пднпс према раду, нашин на 
кпји кпмуницира и рещага кпнфликуне сиууације, прауи кулуурна дещагаоа...) уакпђе 
дппринпси ппсуизаоу нагедених исхпда. 
Кад дпд је мпдуће ппдсуише се иницијауигнпсу, паруиципација и уимски рад ушеника. Ушеници се 
укљушују у прданизацију акуигнпсуи у дпму, угажага се оихпгп мищљеое, пмпдућага им се да 
бирају између разлишиуих мпдућнпсуи уз пбразлпжеое сгпјих избпра. За псугареое неких 
исхпда гаспиуаш мпже да се пслпни на узајамну ппмпћ ушеника, ппсебнп суаријих ушеника 
млађим. Брпјне инсуиууције у пкружеоу, амауерска ппзприщуа, сппруски клубпги, разна 
уакмишеоа, ушенишки парламену су, уакпђе, месуп за гаспиуни рад са ушеницима. Ппсебна 
пажоа се ппсгећује ппдрщци ушеницама да на кпнсурукуиган нашин прпгпде слпбпднп греме у 
складу са сппсугеним инуереспгаоима и мпдућнпсуима. Васпиуаш прданизује разлишиуе 
акуигнпсуи на предлпд и у складу са инуереспгаоима ушеника и мпдућнпсуима усуанпге и 
уппзнаје ушенике са акуигнпсуима у пкружеоу у кпје мпду да се укљуше. 
За реализацију прпдрама гажна је аумпсфера у кпјпј се пдгија жигпу у дпму и нашин на кпји 
гаспиуаши кпмуницирају са ушеницима. Предуслпг успеха је суална, дгпсмерна размена 
инфпрмација, какп фпрмална уакп и нефпрмална. Пднпс између гаспиуаша и ушеника уреба да 
каракуерище узајамнп угажагаое, ппгереое и искренпсу. 
У неппсреднпм гаспиунпм раду пснпгни циљ јесуе да се на прданизпган, псмищљен и 
сисуемауски нашин пмпдући ушеницама слпбпдан и сгесуран разгпј лишнпсуи и прегенуигнп 
делпгаое прпуиг сгих пблика аспцијалнпд и десурукуигнпд ппнащаоа.    
У Дпму су пге дпдине смещуене ппред ушеница Медицинске щкпле и ушенице друдих щкпла: 
Прге уехнишке щкпле, Прге крадујегашке димназије, Друде крадујегашке димназије, Средое 
сурушне щкпле, Екпнпмске щкпле, пснпгни принцип рада је да гаспиуаш ппред ушеница сгпје 
гаспиуне друпе, ради са сгим ушеницама кпје су у Дпму.  
Ппщуујући смернице и преппруке Минисуарсуга пге щкплске дпдине ппјашанп је дежурсугп 
гаспиуаша, какп на пбрпцима, уакп и у дпму. 
 
Усељеое у дпм прданизпганп је 31.8.2022. пд 14:00 дп 20:00, пп разредима (пднпснп за 
ушенице кпје се усељагају прги пуу и дпм и суарије ушенице). 
 Пбагезнп је присусугп рпдиуеља/суарауеља 

 Термини за усељеое пп разредима:  

I    разред у гремену пд 1400 – 1630 

II, III, IV  разред пд 1700 – 2000 

На сасуанцима Педадпщкпд гећа, планирају се и усгајају акуигнпсуи (једнпм месешнп за 
насуупајући месец) намеоене сгим ушеницама дпма, гпдећи рашуна п слпбпднпм гремену и 
пбагезама ушеница. Теме гаспиуаша за насуупајући месец, кпје би уребалп да гаспиуаши пбраде 
са ушеницама усгајају се на сасуанцима Педадпщкпд гећа. Предгиђа се пбрада ппјединих уема у 
пкгиру радипница и предагаоа, а оихпг садржај би уребалп псмислиуи у сарадои са 
ппмпћникпм дирекупра за дпм и сурушним сарадникпм, нарагнп узимајући у пбзир ппуребе 
ушеница и циљ кпји желимп да ппсуиднемп (за ушенице прге дпдине – адапуација, зауим ууицај 
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инуернеуа и загиснпсу пд мпдерних уехнплпдија, знашај здраге исхране и ууицај дијеуа на младе 
и друдп). У циљу щуп бпљед кприщћеоа слпбпднпд гремена ушеницама се на ппшеуку даје 
мпдућнпсу избпра за ушещће у секцијама кпје раде у Дпму . Сги гаспиуаши су андажпгани за рад 
бар једне секције,  уз дпдаунп ушещће сарадника за рад ппјединих секција (у загиснпсуи пд 
финансијских средсуага). Ушеницама је дауа мпдућнпсу да се баге рекреауигним акуигнпсуима, 
да ушесугују у раду дпмских клубпга (Нууриципниксуишки клуб) и кпмисија (Хидијенска кпмисија) 
Щкплска успещнпсу је циљ гаспиунпд рада уакп да се ушенице укљушују у инуересни рад из 
предмеуа за кпје им је ппуребна ппмпћ у ушеоу.  

 

Актигнпст Нпсипци Време 
реализације 

Садржај 

Прги сасуанак  
гаспиуне друпе 

Васпиуаши – сгаки  
са сгпјпм  
гаспиунпм друппм 

дп краја 
сепуембра 

- уппзнагаое са  
кућним редпм дпма 
- усгајаое плана  
рада гаспиуне друпе 

Уппзнајмп се Сурушни сарадник дп краја 
сепуембра 

Уппзнагаое  
нпгих суанара дпма 

Уппзнајмп драд Васпиуаши  дп краја пкупбра - Пбилазак и 
уппзнагаое драда 
Крадујегца 

Друди  
сасуанак гаспиуне  
друпе 

Васпиуаши 
сурушни сарадник - 
шланпги уима за защуиуу 

дп краја 
нпгембра 

- уппзнагаое са 
прагилницима 
(ппсуупаое у 
сиууацијама сумое 
на присусугп  дрпда) 

Пкупбарске  
сгешанпсуи 

Васпиуаши Тпкпм пкупбра, 
пп календару  
пдржагаоа 
прпслага 

- урибине, кпнцеруи, 
излпжбе, 
предагаоа, Велики 
щкплски шас 

Радипница  
Адаптација 

Васпиуаш, сурушни сарадник Пкупбар - 
нпгембар 

Адапуација 

Фесуигал 
љубагне ппезије 
„Иган Пандарић“ 
у Спмбпру 

Васпиуаш задужен за рад 
лиуерарне секције 

Пп плану 
пдржагаоа 
фесуигала – крај 
пкупбра 

Ушещће на кпнкурсу  
за фесуигал 

Защуиуа менуалнпд 
здрагља 

Ппмпћник дирекупра за 
дпм у сарадои са сурушним 
сарадникпм и Инсуиууупм  
за јагнп здрагље 

Нпгембар, пп 
плану рада 
Инсуиуууа 

Предагаое, урибина 

Фесуигал краукпд 
филма „Среуен 
Ачић“  
у Јадпдини 

Васпиуаш Нпгембар, пп 
плану 
пдржагаоа 
фесуигала 

Ушещће на кпнкурсу 
за фесуигал 

Ппсеуа ппзприщуу Васпиуаши, ппмпћник 
дирекупра за дпм 

упкпм дпдине, на 
пснпгу 
реперупара 

Ппзприщна  
предсуага  

Преднпгпдпдищое 
дружеое 

Васпиуаши Ппследоа 
недеља 

Дружеое ушеница и 
гаспиуаша 
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децембра 

Сгеупсагска 
академија 

Ппмпћник дирекупра за 
дпм, гаспиуаши 

27. јануар Прпслаг щкплске 
слаге 

Трећи сасуанак 
гаспиуних друпа 

Вапиуаши  
 

фебруар Анализа успех и 
изпсуанака и мере за 
ппбпљщаое 

Коижегнп геше Васпиуаш задужен за рад 
лиуерарне секције 

Дп краја фебруара Прпмпгисаое лепе 
коижегне реши 

Фесуигал науке Васпиуаши Крај фебруара Прпмпција науке 
међу 
средопщкплцима 

Припреме за 
дпмијаду 

Васпиуаши Мару, април и 
упкпм дпдине 

Пријауељске 
ууакмице 
у сарадои са  
друдим дпмпгима 

Дпмијаде 
(Редипнална  
и Републишка) 

Васпиуаши, ппмпћник 
дирекупра за дпм 

Према плану  
пдржагаоа 
дпмијада (мару-
мај) 

Такмишеое и  
дружеое у 
сппруским и  
кулуурнп-
умеунишким 
дисциплинама 

Хемијада Васпиуаш Према плану  
пдржагаоа 
хемијаде (мару-
мај) 

Такмишеое и  
прпмпција хемије 

Шеугруи сасуанак 
гаспиуне друпе 

Васпиуаш Април Здраги суилпги 
жигпуа 

Защуиуа менуалнпд 
здрагља 

Ппмпћник дирекупра за дпм 
у сарадои са сурушним 
сарадникпм и  
Сагеупгалищуем за младе 

Мај, пп плану рада 
Сагеупгалищуа 

Предагаое, урибина 

Прпслага дана 
щкпле  
и дпма 

Ппмпћник дирекупра  
за дпм, гаспиуаши,  
сурушни сарадник 

19. мај 2022. Ушещће у прпслаги 

Идранка Васпиуаши, ппмпћник 
дирекупра за дпм, 
сурушни сарадник 

Мај Дружеое са друдим 
дпмпгима 

Сарадоа са 
друдим дпмпгима 

Ппмпћник дирекупра  
за дпм 

Дп краја маја Ппсеуа друдпм дпму и 
дружеое 

Дружеое са 
маууранукиоама 

Сурушни сарадник, гаспиуаши Мај Испраћај денерације 
маууранукиоа 

Ппсеуа 
Ппсергауприји 

Васпиуаш Јун Прпмпција науке 

Пеуи сасуанак 
гаспиуне друпе 

Васпиуаши, сурушни сарадник, 
ппмпћник дирекупра за дпм 

Мај-јун Испиуигаое 
задпгпљсуга и 
анализа урађенпд на 
нигпу гаспиуне друпе 

 
3.  
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3. ПРПГРАМ РАДА ДИРЕКТПРА И ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА ЗА ДПМ  
 
Пп сгпјпј функији и пплпжају дирекупр дпма је нпсилац најпддпгпрнијих ппслпга у усуанпги. 
Пн рукпгпди ппслпгима сгих служби у пкгиру прага и дужнпсуи дирекупра а у складу са 
Закпнпм п ушенишкпм и сууденускпм суандарду, Закпнпм п пснпгама пбразпгаоа и гаспиуаоа 
и Суаууупм щкпле и дпма.  
 
Ппдрушја рада дирекупра: 

 планираое и прпдрамираое гаспиунпд рада, 

 прданизпгаое рада у дпму, 

 педадпщкп-инсурукуигни рад са гаспиуашима и ушеницима, 

 рад у сурушним прданима дпма, 

 рад у пкгиру исуражигаоа и унапређигаоа гаспиунпд рада и 

 сарадоа са рпдиуељима, усуанпгама и друщугенпм срединпм. 

 
Какп је дирекупр Дпма исупгременп и дирекупр щкпле, изгрщагаое и реализацију ппслпга 
делпм пренпси на ппмпћника дирекупра за Дпм. 
 
Планираое и ирпграмираое васпитнпг рада 
У сарадои са дирекупрпм ппмпћник дирекупра за дпмгрщи израду плана и прпдрама гаспиунпд 
рада, на пснпгу анализе гаспиунпд рада, мауеријалне и кадрпгске ппремљенпсуи, кап и на 
задацима Дпма. Планпм и прпдрампм се пбухгауа грсуа и пбим садражаја, динамика и нашин 
рада, ппуребан брпј изгрщилаца и греме за реализацију планираних акуигнпсуи. 

Организација  рада  у дпму 

Прданизацију рада у дпму грщи ппмпћник дирекупра за дпм, у сарадои са дирекупрпм и пна се 
пдледа у следећим ппслпгима: 

 припрема пбјекауа, прпсуприја и ппреме за ппшеуак щкплске дпдине и пријем ушеника, 

 прданизација рада гаспиуне службе и сурушних сарадника, 

 прданизација ушеоа у дпму, 

 прданизација манифесуација у дпму и у друщугенпј средини, 

 прданизација уакмишеоа у дпму и међудпмским сусреуима на нигпу редипна, републике, 

 сарадоа са усуанпгама и инсуиууцијама пд знашаја и 

 прданизација сурушнпд усагрщагаоа. 
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Дпбра прданизаиција рада ппдразумега и дпбру ппделу ппслпга, дпбру радну и сараднишку 
аумпсферу у кплекуигу и амбијену здрагих инуерперспналних пднпса дде глада дух ппгереоа, 
сараднищуга, пддпгпрнпсуи, уе здраге криуишнпсуи и сампкриуике. 

Педагпщкп инструктивни рад са васпиташима и ушеницима 

Ппмпћник дирекупра за дпм прауи педадпщки рад гаспиуаша неппсреднп, сгакпднегним угидпм у 
реализацију, и ппсреднп, прекп прпписане педадпщке дпкуменуације кпја се гпди у дпму. 
Ппмпћник дирекупра за дпмпп ппуреби присусугује разлишиуим гаспиуним акуигнпсуима кпје 
прданизују гаспиуаши у складу са прпдрампм рада гаспиуаша. На бази лишних угида у 
реализацију нагедених педадпщких акуигнпсуи прданизује раздпгпре са гаспиуашима на кпјима 
се анализирају ефекуи рада, дају предлпзи и судесуије за кгалиуеунији рад, предлаже избпр 
садржаја, пблика, меупда и ппсуупака за ефикаснији рад. 
Пбагеза је ппмпћника дирекупра за дпм да прауи и има угид у ппнащаое ушеника а 
нарпшиуп у перипду инуензигне адапуације на нпге услпге жигпуа и рада, друде недауигне 
гаспиуне сиууације, кпнфликуна псећаоа, фрусурације и удрпженпсуи. У сарадои са педадпщкп-
психплпщкпм службпм и гаспиуашима прданизује сагеупдагне раздпгпре са ушеницима, 
предлаже мере за разрещеое насуалих прпблема у друпи или са ппјединцем. Пп ппуреби 
прданизује сагеупдагни рад са рпдиуељима ушеника у циљу бпљед приладпђагаоа и 
напредпгаоа у ушеоу. 
Рад са струшним прганима дпма се пднпси на рад Педадпщкпд гећа Дпма, кап пргпд сурушнпд 
прдана. Дирекупр, у сарадои са ппмпћникпм дирекупра за дпм, припрема седнице Педадпщкпд 
гећа и оиме рукпгпди, и суара се да се закљушци и предлпзи реализују.  
Ппмпћник дирекупра за дпм ушесугује у прданизацији ппделе задужеоа гаспиуаша у пкгиру 
сурушних прдана (секције, кпмисије, клубпги и др), грщи предледе дпкуменуације заједнп са 
сурушним сарадникпм, и  размаура акууелна пиуаоа из пбласуи гаспиунпд рада кап и 
неппсредне праксе. 
У складу са уугрђеним планпм и прпдрампм брине п редпгнпм и кгалиуеунпм сурушнпм 
усагрщагаоу гаспиуаша. 
Рад у пквиру истраживаоа и унапређеоа васпитнпг рада – дирекупр и ппмпћник дирекупра за 
дпм, заједнп са сурушним сарадникпм и гаспиуашима пп ппуреби планирају изгпђеое 
исуражигаоа у циљу ппбпљщаоа услпга, меупда и уехника рада, кап и унапређеоа гаспиунп-
пбразпгнпд рада. 

Сарадоа са рпдитељима, устанпвама и друщтвенпм срединпм 

Пп сгпјпј кпнцепцији и прданизацији Дпм је усуанпга пугпренпд уипа и неминпгнп упућена на 
сарадоу са друдим усуанпгама. Дирекупр и ппмпћник дирекупра за дпм, предсуагљају и 
засуупају Дпм у сгим гидпгима сарадое а ппсебнп са Минисуарсугпм прпсгеуе, науке и 
уехнплпщкпд разгпја, Секупрпм за ушенишки и сууденуски суандард, прпфесприма щкпле, 
здрагсугеним усуанпгама, кулуурним и сппруским прданизацијама и рпдиуељима ушеника. 
Сарадоу са щкплпм каракуерище брида п напредпгаоу ушеника у насуаги и ппбпљщаоу успеха. 
У пкгиру сгпда рада дирекупр и ппмпћник дирекупра за дпм иницирају и прауе сарадоу 
гаспиуаша са разредним суарещинама и предмеуним насуагницима.Сарадоа дирекупра, 
ппмпћника дирекупра за дпм и гаспиуаша са рпдиуељима ушеника је перманенуна и пдгија се 
крпз индигидуалне ппсеуе рпдиуеља, ппзигаоем рпдиуеља и пп ппуреби прданизпгаоем 
рпдиуељских сасуанака. 
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4. ПЕДАГПЩКП ВЕЋЕ 
 

Педадпщкп геће Дпма je прги сурушни прдан Дпма. Председник гећа je дирекупр щкпле и Дпма, a 
сашиоагају да сги гаспиуаши, сурушни сарадник и ппмпћник дирекупра за дпм . Веће 
прпдрамира рад, прданизује гаспиунп делпгаое, жигпу и рад у Дпму и греднује, пднпснп 
герификује резулуауе рада. 
План рада Педадпщкпд гећа садржи следеће: 

 планираое, прданизаципна и мауеријална прпблемауика; 

 пријем ушеника у Дпм; 

 фпрмираое гаспиуних друпа; 

 размаураое и уугрђигаое Гпдищоед прпдрама рада; 

 фпрмираое секција, уимпга и задужеоа гаспиуаша; 

 уугрђигаое педадпщке дпкуменуације: 

 расппређигаое ппслпга и задауака гаспиуаша у пкгиру 40-шаспгне радне недеље; 

 предлаже мере за псагремеоигаое рада; 

 суара се п дпследнпј примени у спрпгпђеоу Кућнпд реда; 

 анализира примене ппсупјећих меупда и средсуага рада, 

 уугрђује прпдрам усагрщагаоа на сгим нигпима; 

 анализира реализацију гаспиунпд рада, прпцеоује псугаренпсу задауака и уугрђује 

задауке за наредни перипд; 
 усгаја и пдпбрага месешне уеме гаспиуаша; 

 прауи и анализира акуигнпсуи ушеница, кпмисија и секција и даје предлпде за даљи рад; 

 пбагља и планира псуале ппслпге пд гећед знашаја за жигпу и рад у Дпму 

 грщи сампгреднпгаое рада Щкпле са Дпмпм.  

 
Календарске акуигнпсуи гаспиунпд рада:  
Август: 
- Расппдела ушеника на друпе; 
- Припрема за дпшек ушеника; 
- Расппред рада и дежурсуга гаспиуаша; 
- Размаураое Гпдищоед изгещуаја рада Дпма;  
- Размаураое Гпдищоед прпдрама и плана рада Дпма. 
 
Септембар: 
- Пријем ушеника;  
- Ппдела задужеоа гаспиуаша;  
- Педадпщка дпкуменуација;  
 
Октпбар: 
- Праћеое реализације гаспиунпд рада;  
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- Пкупбарске сгешеанпсуи (кулуурне манифесуације драда) 
- Фпрмираое секција, кпмисија. 
 
Нпвембар: 
- Праћеое реализације гаспиунпд рада; 
- Анализа успеха ушеника на пргпм класификаципнпм перипду;  
- Изгещуаји пбагљених анкеуа за ушенике. 
 
Децембар: 
- Праћеое реализације гаспиунпд рада и гпђеоа педадпщке дпкуменуације; 
- Прданизпгаое урибина и дискусипних друпа за ушенике;  
- Преднпгпдпдищое дружеое. 
 
Јануар: 
- Планираое акуигнпсуи за наредни перипд; 
- Сгешана академија за Дан Сгеупд Саге. 
 
Фебруар: 
- Анализа сарадое са рпдиуељима и щкплпм;  
- Рад секција и кпмисија;  
- Анализа успеха ушеника на крају пргпд пплудпдищуа; 
- Предлпд мера за ппбпљщаое; 
 
Март: 
- Праћеое реализације гаспиунпд рада;  
- Планираое акуигнпсуи и ушещће на уакмишеоима дпмпга. 
 
Април: 
- Анализа реализације гаспиунпд садржаја; 
- Ушещће на Републишким дпмским уакмишеоима; 
 
Мај:  
- Анализа успеха ушеница загрщних разреда;  
- Анализа рада секција, акуигнпсуи ушеника и предлпд надрада за ппсуиднууе резулуауе 
(коиде, излеуи ...);  
- Планираое прданизације испраћаја мауураукиоа из дпма. 
 
Јун:  
- Анализа реализације гаспиунпд рада за пгу щкплску дпдину; 
 
- Анализа успеха ушеника на крају насуагне дпдине;  
- Сгпђеое педадпщке дпкуменуације и израда изгещуаја рада гаспиуаша, сурушнпд сарадника; 
- Припрема изгещуаја за пгу щкплску дпдину;  
- Реализација пријема нпгих ушеника пп кпнкурсу. 
 
 

5. ПРПГРАМ РАДА СТРУШНИХ ПРГАНА И ТИМПВА 
 

Васпиуаши су укљушени у рад сгих Тимпга усуанпге: Сурушни акуиг за разгпјнп планираое 
(Снежана Маркпгић Бурић), Тим за израду дпдищоед плана рада щкпле (Снежана Маркпгић 
Бурић, Плигера Пргић Ерац), Тим за сампгреднпгаое рада щкпле (Драдана Вукадинпгић), Тим 
за пбезбеђигаое кгалиуеуа и разгпј усуанпге (Снежана Маркпгић Бурић), Тим за 
међупредмеуне кпмеуенције  и предузеунищугп (Марија Адампгић), Тим за инклузију (Марина 
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Кауанић), Тим за защуиуу ушеника пд дискриманције, насиља, злпсуагљаоа и занемаригаоа 
(Јелена Бркпгић), Тим за прпфесипнални разгпј (Бранка Дашески), Тим за каријернп гпђеое и 
сагеупгаое (Плигера Пргић Ерац), Тим за щкплски сппру (Марина Јанићијегић), Тим за сарадоу 
са лпкалнпм сампупрагпм и друдим парунерима щкпле (Снежана Маркпгић Бурић). Прпдрама 
рада уимпга је сасуагни деп Гпдищоед плана рада усуанпге. 
Прпдрам защуиуе пд насиља и дискриминације и прегенције друдих пблика ризишнпд ппнащаоа 
је сасуагни деп Гпдищоед плана рада Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сесуре Нинкпгић“. 
Прпдрам ппдрщке прпфесипналнпм разгпју је уакпђе сасуагни деп Гпдищоед плана рада 
Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сесуре Нинкпгић“.  
 
 

6. БИБЛИПТЕКА 

Щкпла и Дпм имају заједнишку библипуеку, па ушенице Дпма кприсуе коиде и андажпгаое 
библипуекара Щкпле и Дпма у гремену рада библипуеке. Библипуека има фпнд пд прекп 
30000 коида. 

7. ПРПГРАМ РАДА ПСИХПЛПГА ДПМА 

 
 Прпдрам рада сурушнпд сарадника – психплпда заснпган је на пснпгним нашелима прпфесије и 
специфишнпсуима гаспиунпд прпцеса у кпјем ушесугује. Такп се пре сгеда акуигнпсуи психплпда 
пдледају у некпликп рагни: 
1. Кприщћеоем ппщуих психплпщких знаоа, ппщупгаоем психплпщких каракуерисуика 

ушеника, угажагаоем индигидуалних разлика у сгим пбласуима рада, психплпд дппринпси 

ппбпљщаоу кгалиуеуа гаспиунпд прпцеса у дпму; 

2. Пракуишнп рещагаое гаспиуних прпблема у дпму ушеника и прпблема ппјединих 

ушеника са психплпщкпд суанпгищуа – предсуагља друди седмену рада; 

3. Щиреое психплпщких знаоа међу гаспиуашима, рпдиуељима и ушеницима у циљу 

пбезбеђигаоа ппуималних услпга за разгпј ушеника. 

 
Гпдищои прпдрам рада психплпда  за щкплску 2022/23. дпдину 

Прпдрамски садржаји 
Динамика рада пп месецима 2022/23. дпдине 

08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

I  Планираое и прпдрамираое гаспитнпд рада у Дпму ушеника 

1. Ушещће у изради 
дпдищоед плана и 
прпдрама рада дпма 

* 
 

* 
 

         

2. Израда дпдищоед и 
месешних планпга и 
прпдрама рада сурушнпд 
сарадника. 

 * * * * * * * * * * 

3. Ушесугпгаое у 
фпрмираоу гаспиуних 
друпа и изради 
расппреда пп спбама 

* *          

4. Ушещће у планираоу,  
прданизпгаоу и 
реализацији сурушнпд 
усагрщагаоа  

* * * * * * * * * * * 
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Прпдрамски садржаји 
Динамика рада пп месецима 2022/23. дпдине 

08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

5. Планираое и 
прпдрамираое 
аналиуишких акуигнпсуи 
у дпму ради 
унапређигаоа и 
егалуације рада 
Усуанпге; 

* *    *     * 

6. Припремаое плана 
ппсеуе психплпда 
гаспиуним акуигнпсуима 
у дпму ушеника 

 *          

II Ушестгпгаое у унапређигаоу, пстгаригаоу и праћеоу гаспитнпд рада 

1. Ушещће у изради 
Гпдищоед изгещуаја п 
раду  

* *         * 

2. Ушесугпгаое у 
кпнуинуиранпм праћеоу 
и ппдсуицаоу 
напредпгаоа ушеника у 
разгпју и ушеоу, 
спрпгпђеоем 
кгалиуауигних  и 
кгануиуауигних анализа 

  *   *   *  * 

3. Инфпрмисаое 
гаспиуаша п резулуауима 
сгпјих испиуигаоа у 
циљу предикције успеха, 
адапуације и инуедрације 
у дпмску средину. 

  *     *    

4.Ушещће у праћеоу и 
греднпгаоу гаспиунпд 
рада 

* * * * * * * * * * * 

5.Сисуемаускп праћеое  
адапуације и 
напредпгаоа ушеника 

 * * *        

III Рад са гаспиташима 

1. Пружаое ппдрщке 
гаспиуашима у 
планираоу и 
реализацији и 
неппсреднпд гаспиунпд 
рада и дпкуменупгаоу 

* * * * * * * * * * * 
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Прпдрамски садржаји 
Динамика рада пп месецима 2022/23. дпдине 

08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

2. Сагеупгаое гаспиуаша 
у индигидуализацији 
гаспиунпд рада на пснпгу 
упшених ппуреба, 
инуереспгаоа и 
сппспбнпсуи деце 

* * * * * * * * * * * 

3. Пснажигаое 
гаспиуаша за рад у 
ппсебним пкплнпсуима: 
са ушеницима изузеуних 
сппспбнпсуи, са 
ушеницима из псеуљигих 
друщугених друпа, са 
ушеницима кпд кпјих је 
уугрђен психплпщки 
узрпк неуспеха у 
щкплскпм ушеоу или 
ппјага неприхгауљигих 
ппнащаоа 

 * * * * * * * *   

4. Пружаое ппдрщке 
гаспиуашима у раду са 
рпдиуељима ушеника; 

 * * * * * * * * * * 

IV  Рад са ушеницима 

1. Ушещће у пријему 
ушеника у дпм, праћеое 
прпцеса адапуације и 
ппдрщка приладпђагаоу 
на жигпу у дпму и нпгпј 
щкпли;  Уппзнагаое са 
ппщуим анамнесуишким 
ппдацима, ппрпдишнпм 
аумпсферпм ушеника, кап 
и праћеое прпмена у 
циљу пружаоа 
адекгауне ппмпћи 

* * *         

2. Пбагљаое 
психплпщкпд уесуираоа 
ради предикције успеха 
и прегенције мпдућед 
неуспеха ушеника, 
мпуигације за ушеое, 
ппшеуне мпуигације за 
уписанп занимаое, 
ппщуих инуелекууалних 
сппспбнпсуи и 

  * *    *    
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инуереспгаоа и 
каракуерисуика лишнпсуи 

3.  Психплпщкп-
сагеупдагни рад са 
ушеницима кпд кпјих су 
запажене смеуое у 
адапуацији, прпцесу 
фпрмираоа иденуиуеуа и 
емпципналнпм 
сазрегаоу, ушеоу; 
Пружаое ппдрщке 
ушеницима из псеуљигих 
друщугених друпа.  

 * * * * * * * * * * 

4. Рад на каријернпм 
гпђеоу ушеника. 

    * * * * * *  

5. Ушещће у ппјашанпм 
гаспиунпм раду, за 
ушенике кпји 
неадекгауним 
ппнащаоем ппгреде 
Прагила ппнащаоа у 
Дпму 

* * * * * * * * * *  

V  Разнпгрсни пвлици сарадое са 

1. дирекупрпм  * * * * * * * * * * * 

2. рпдиуељима  или 
суарауељима ушеника  

 * * * * * * * * * * 

3. щкплама и друдим 
дпмпгима ушеника 

 * * * * * * * * * * 

4. друщугенпм срединпм  * *     * * *  

5. сурукпгним 
удружеоима  - Акуиг 
сурушних сарадника 
дпмпга редипна 

 * * * * * * * * *  

VI Аналитишкп-истражигашки рад и струшнп усагрщагаое 

1. Егалуација рада Дпма 
– према уугрђенпм 
седменуу егалуације; 
реализација анкеуираоа, 
пврада резулуауа, 
инфпрмисаое гаспиуаша 
и ушеника 

       * * * * 

2. Сурушнп усагрщагаое  * * * * * * * * * * 
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VII Рад у струшним прданима и друди ппслпги струшнпд сарадника 

1. Ушесугпгаое у раду 
сурушних прдана Дпма: 
педадпщкпд гећа и 
сурушних уимпга  

* * * * * * * * * 
* 
 

* 

2. Впђеое прпписане 
егиденције и 
припремаое за ппслпге 
прегиђене дпдищоим 
прпдрампм и 
пперауигним планпгима 
рада 

* * * * * * * * * * * 

 
8. ПРПГРАМИРАОЕ ВАСПИТНПГ РАДА  

НА НИВПУ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ 
 

Дпм ушеника  је гаспиунп-пбразпгна усуанпга у кпјпј се пдгија грлп кгалиуеуан гаспиуни рад.  У 
дпму  
У Дпму има 6 гаспиуних друпа, кпје гпде седам гаспиуаша (дга гаспиуаша задужена за рад једне 
– щесуе гаспиуне друпе, са пп пплпгинпм раднпд гремена). Прпцес гаспиунп-пбразпгнпд рада 
пдгија се радним данима и у дане гикенда у дге смене. Васпиуаши у пкгиру сгпд раднпд 
гремена, псим щуп раде са сгпјпм гаспиунпм друппм, у ппјединим гременским инуергалима 
раде и са ушеницима друдих гаспиуних друпа уе на уај нашин пбједиоују сгпј рад са сгим 
ушеницима смещуеним у Дпму. 
Ушенице су расппређене у 6 гаспиуних друпа. Какп су у Дпму смещуене гећинпм ушенице 
Медицинске щкпле, кпја збпд сгпјих специфишнпсуи прданизује насуагу за Ι и ΙΙ разред у 
преппднегнпј смени, а за ΙΙΙ и ΙV у ппппднегнпј смени, пснпгни принцип рада је да гаспиуаш 
ппред ушеница сгпје гаспиуне друпе ради са сгим ушеницама кпје су у Дпму.  
 

Успех ушеница у преухпднпм разреду пп гаспиуним друпама 

Васпитн
а 

   
Укупан брпј Прпсешна 

друпа Разред Бр. ушеница Пдлишан Вр. дпбар Дпбар пцена 

 
I 7 5 1 1 4,64 

I II 6 3 3 / 4,08 

 
III 3 / 3 / 3,64 

 
IV 4 3 1 / 4,59 

Укупнп 
 

20 11 8 1 4,23 

 
I 9 9 / / 4,74 

II II 6 4 2 / 4,53 

 
III 4 2 2 / 4,56 

 
IV 6 5 / 1 4,62 

Укупнп 
 

25 20 4 1 4.61 
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I 7 6 1 / 4,94 

III II 5 2 2 1 4,19 

 
III 4 3 / 1 4.38 

 
IV 4 3 1 / 4,76 

Укупнп 
 

20 14 4 2 4,57 

  I 9 9 / / 4,81 

IV II 7 3 4 / 4,30 

 
III 3 3 / / 4,68 

 
IV 6 5 1 / 4,64 

Укупнп   25 20 5 / 4,61 

 
I 7 4 3 / 4,58 

V II 10 6 4 / 4,42 

 
III 3 / 3 / 4,17 

 
IV 5 2 3 / 4,44 

Укупнп   25 12 13 / 4,40 

 
I 8 7 1 / 4,75 

VI II 4 2 2 / 4,36 

 
III 4 2 2 / 4,42 

 
IV 4 3 1 / 4,63 

Укупнп   20 14 6 / 4,58 

       

 
I 47 40 6 1 4,74 

 
II 38 20 17 1 4,31 

 
III 21 10 10 1 4,30 

 
IV 29 21 7 1 4,61 

Укупнп 
 

135 91 40 4 4,49 

    
 

ГПДИЩОИ ПЛАНПВИ ВАСПИТАША 
ПП ВАСПИТНИМ ГРУПАМА 

 

Васпитна 
друпа 

Васпиташ Брпј 
ушеница 

I Марина Јанићијегић  (100%) 20 

II Драдица Нпгакпгић (100%) 25 

III Драдана Вукадинпгић (100%) 20 

IV Јелена Бркпгић (100%) 25 

V Марија Адампгић (100%) 25 

VI Марина Катанић (50%) и Бранка Дашески (50%) 20 

 
I гаспитна друпа, гаспиташ Марина Јанићијегић 

1. Адапуација на жигпу у дпму 5 

2. Ушеое и щкплска успещнпсу 12 

3. Жигпуне гещуине 6 
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4. Жигпу у заједници 12 

Укупнп 35 

 

Редни 
брпј 

прпдрамс
кп 

ппдрушје 

Назиг теме Време 
Реализације 

(месец) 

1.1. Сналажеое у нпгпј средини сепуембар 

1.2. Прагила ппнащаоа Кућни ред сепуембар 

1.3. Делимп заједнишки прпсупр     пкупбар 

1.4. Пдгпјенпсу пд ппрпдице пкпубар 

1.5. Ппрпдица-гаспиуна функција децембар 

   

2.1. Радне нагике сепуембар 

2.2. Планираое ушеоа сепуембар 

2.3. Класификаципни перипд (успех изпсуанци) нпгембар, 
јануар, 
април, јун 

2.4. Защуп забпрагљамп? нпгембар 

2.5. Трема - прегазилажеое пкупбар 

2.6. Ппдсуицај за ушеое-ппхгала и ппкуда   мару 

2.7. Циљ ми је да наушим  нпгембар 

2.8. Акуигнп шиуаое драдига пкупбар 

2.9. Зампр и ушеое фебруар 

2.10. Шинипци кпји пмеуају ушеое мару 

2.11. Кпнценурација ушеника нпгембар 

2.12. Мере за ппбпљщаое успеха децембар 

   

3.1. Здрага исхрана јануар 

3.2. Спагаое узрасу и ппуребе фебруар 

3.3. Прихгауаое разлишиупсуи децембар 

3.4. Вещуина дпгпра-кпмуникација мару 

3.5. Рекреација и сппру април 

3.6. Јашаое сампппуздаоа децембар 

   

4.1. Кпнфликуи и оихпгп рещагаое нпгембар 

4.2. Слпбпднп греме јануар 

4.3. Ппсеуе кулуурним и сппруским манифесуацијама мај 

4.4. Уппзнајмп нпгу средину сепуембар 

4.5. Кп су ми пријауељи? мај 

4.6. Адресигнпсу и млади децмбар 

4.7. Врщоашкп насиље -прегенција април 

4.8. Негербална кпмуникација - кпликп дпгпри п нама? април 

4.9. Нагике у исхрани мару 

4.10. Уредимп прпсупр мај 
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4.11. Какп прпгпдимп слпбпднп греме? пкупбар 

4.12. Амбиције за даље щкплпгаое мај 

 

II гаспитна друпа, гаспиташ Драдица Нпгакпгић 

1. Адапуација на жигпу у дпму 5 

2. Ушеое и щкплска успещнпсу 11 

3. Жигпуне гещуине 11 

4. Жигпу у заједници 10 

Укупнп 36 

 

Редни 
брпј 
прпдра
мскп 
ппдрушј
е 

Назиг теме Време 
реализаци
ја 
(месец) 

1.1. Дпмски жигпу - уппзнагаое и прихгауаое сепуембар 

1.2. Спбни кплекуиг сепуембар 

1.3. Кућни ред дпма/Прпупкпл п защуиуи ушеника пд 
дискриминације, насиља, 

сепуембар 

1.4. Адапуација – пдгпјенпсу пд ппрпдице сепуембар 

1.5. Адапуигни прпблеми -  оихпгп прегазилажеое пкупбар 

   

2.1. Планираое ушеоа пкупбар 

2.2. Радне нагике пкупбар 

2.3. Памћеое, грсуе памћеоа децембар 

2.4. Класификаципни перипд -  анализа нпгембар 

2.5. Наушимп да ушимп април 

2.6. Мпуиги за ушеое – ппхгала и ппкуда јануар 

2.7. Акуигнп ушеое – преслищагаое мару 

2.8. Шинипци кпји пмеуају ушеое фебруар 

2.9. Трема, какп је прегазићи фебруар 

2.10. Емпције и ушеое мај 

2.11. Какп ппбпљщауи успех? децембар 

   

3.1. Здраги суилпги жигпуа – исхрана нпгембар 

3.2. Јашаое сампппуздаоа фебруар 

3.3. Пасигни пдмпр – спагаое децембар 

3.4. Рекреација и сппру – знашај нпгембар 

3.5. Кпмуникација – суилпги нпгембар 

3.6. Негербална кпмуникација – кпликп дпгпри п нама мај 

3.7. Кпликп смп уплерануни? мару 

3.8. Рещимп сукпб медијацијпм мај 

3.9. Пблашеое – бпнупн јануар 

3.10. Ушимп се пддпгпрнпсуи април 
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3.11. Сарадоа у друпи – уимски рад фебруар 

   

4.1. Планираое слпбпднпд гремена децембар 

4.2. Млади и адресигнпсу – узрпци мару 

4.3. Уппзнајмп драд пкупбар 

4.4. Ппсеуе кулуурним и сппруским дещагаоима   пкупбар 

4.5. Недпгаое пријауељсуга  мај 

4.6. Щиреое дласина, еуикеуираое јануар 

4.7. Ризишна ппнащаоа младих април 

4.8. Дружеоа, ппсеуе и изласци мару 

4.9. Темаускп геше јун 

4.10. Љубаг и млади јун 

 

III гаспитна друпа, гаспиташ Драдана Вукадинпгић 

1. Адапуација на жигпу у дпму 4 

2. Ушеое и щкплска успещнпсу 14 

3. Жигпуне гещуине 12 

4. Жигпу у заједници 5 

Укупнп  

 

Редни 
брпј 
прпдра
мскп 
ппдрушј
е 

Назиг теме Време 
реализација 
(месец) 

1.1. Пригикагаое на жигпу у дпму пкпубар 

1.2. 
Кућни ред дпма сепуемба

р 

1.3. 
Спбни кплекуиг сепуемба

р 

1.4. Прагила ппнащаоа у дпму нпгембар 

   

2.1. 
Радне нагике ушеоа сепуемба

р 

2.2. 
Мпуигација за ушеое пкупбар, 

мару 

2.3. 
Знашај нагике месуа и гремена за ушеое децемба

р 

2.4. Меупде ушеоа пкпупбар 

2.5. Технике ушеоа нпгембар 

2.6. План ушеоа нпгембар 

2.7. Памћеое април 

2.8. Забпрагљаое фебруар 

2.9. Пбнагљаое наушенпд јануар 
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2.10. Кпнценурација мај 

2.11. 

Анализа успеха нпгембар
, 
децемба
р, април, 
мај, јун 

2.12. Умпр-ууицај на ушеое јун 

2.13. Ушеое ган насуаге мару 

2.14 Ушеое на даљину мару 

   

3.1. Исхрана  фебруар 

3.2. 
Хидијена сепуемба

р 

3.3. Здрага и нездрага храна (ГМП) мару 

3.4. Щуеунпсу енердеуских пића мај 

3.5. Емпције пкупбар 

3.6. Мас медији – ууицај на младе јануар 

3.7. Реащагаое сукпба април 

3.8. 
Тплеранција децемба

р 

3.9. Заљубљенпсу и љубаг мару 

3.10. Брак април 

3.11. Дијеуе  јануар 

3.12. Пдмпр фебруар 

   

4.1. 
Суилпги кпмуникације сепуемба

р 

4.2. 
Друщугене мреже децемба

р 

4.3. 
Жигпу у заједници (кпдекс прпфесипналне еуике, 
кпдекс пдегаоа, бпнупн) 

мај 

4.4. Насиље и кпнфликуи  фебруар 

4.5. Акуигнпсуи у слпбпднп греме јун 

 

IV гаспитна друпа, гаспиташ Јелена Бркпгић 

1. Адапуација на жигпу у дпму 3 

2. Ушеое и щкплска успещнпсу 11 

3. Жигпуне гещуине 13 

4. Жигпу у заједници 8 

Укупнп 35 

 

Редни брпј 
прпдрамскп 
ппдрушје 

Назиг теме Време 
реализација 
(месец) 

1.1. Адапуација ушеника сепуембар 
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1.2. Прагила ппнащаоа у дпму  пкупбар 

1.3. Прданизација спбнпд кплекуига сепуембар 

   

2.1. Мпуигација за ушеое  пкупбар 

2.2. Планираое ушеоа  сепуембар 

2.3. Анализа успеха  нпгембар 

2.4. Мере за ппбпљщаое успеха  нпгембар 

2.5. Ушеое и умпр  децембар 

2.6. Технплпдије у прпцесу ушеоа  децембар 

2.7. Пажоа у прпцесу ушеоа  децембар 

2.8. Какп преппзнауи слабпсуи у кпнценурацији?  мару 

2.9. Меупде и уехнике за успещнп ушеое пкпубар 

2.10. Ушеое на даљину мару 

2.11. Памћеое и забпрагљаое  јануар 

   

3.1. Здрага исхрана  фебруар 

3.2. Бпрба са суреспм  нпгембар 

3.3. Врщоашкп насиље  мај 

3.4. Пддпгпрнпсу и сампсуалнпсу  фебраур 

3.5. Врсуе емпција  мару 

3.6. Пблашеое младих  мај 

3.7. Лишна хидијена  јануар 

3.8. Бплесуи загиснпсуи  април 

3.9. Сан и ппремећаји спагаоа  април 

3.10. Хидијена у спбнпм кплекуигу  пкпубар 

3.11. Уппуреба енердеуских пића  јун 

3.12 Медији –ууицај на младе фебруар 

3.13. Разгпј криуишкпд мищљеоа мару 

   

4.1. Кпмуникација-гербална и негербална мару 

4.2. Предрасуде и суерепуипи - ууицај на фпрмираое 
суагпга 

нпгембар 

4.3. Щуа су кпмплекси? јун 

4.4. Прихгауимп међуспбне разлике  сепуембар 

4.5. Акуигни пдмпр и сппруске акуигнпсуи-ууицај на 
здрагље  

мај 

4.6. Љубаг –најузгищенија грлина  Мај 

4.7. Ууицај друщугених мрежа на младе  Април 

4.8. Пријауељи-малпбрпјни али праги    децембар 

           V гаспитна друпа, гаспиташ Марија Адампгић 

1. Адапуација на жигпу у дпму 5 

2. Ушеое и щкплска успещнпсу 12 

3. Жигпуне гещуине 9 

4. Жигпу у заједници 10 

Укупнп 36 
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Редни брпј 
прпдрамскп 
ппдрушје 

Назиг теме Време 
реализација 
(месец) 

1.1. Прпцес адапуације на дпм и нпгу средину сепуембар 

1.2. Делимп заједнишки прпсупр (спбни кплекуиг) сепуембар 

1.3. Пдгпјенпсу пд ппрпдице сепуембар 

1.4. Кућни ред дпма/Прпупкпл п защуиуи ушеника пд 
злпсуагљаоа, занемаригаоа, насиља и 
дискриминације 

сепуембар 

1.5. Прагила ппнащаоа у дпму сепуембар 

   

2.1. Сурауедије ушеоа (меупде и уехнике) пкупбар 

2.2. Мпуигација за ушеое пкупбар 

2.3. Шинипци щкплскпд успеха и неуспеха мару 

2.4. Класификаципни перипд/успех и изпсуанци нпгембар 

2.5. Пажоа, кпнценурација децембар 

2.6. Памћеое и забпрагљаое; април 

2.7. Анализа лишнпд (не)успеха фебруар 

2.8. Шиуаое и кулуура дпгпра нпгембар 

2.9. Ппмпћ грщоака у ушеоу јануар 

2.10. Изгпри знаоа и средсуага ушеоа април 

2.11. Трансфер ушеоа мару 

2.12. Пбразпгаое и прпфесипнални разгпј мај 

   

3.1. Адплесценција – физишке, психишке и емпципналне 
пдлике 

јануар 

3.2. Недпгаое ппзиуигнпд суага и ппуимизма јануар 

3.3. Емпауије, асеруигнпсу - „Биуи гпђа“ или „Биуи 
гпђен“ 

мај 

3.4. Међуспбни пднпси у грщоашкпј друпи фебруар 

3.5. Вещуине и ненасилна кпмуникација пкупбар 

3.6. Бпнупн мај 

3.7. Тплеранција у спцијалнпј инуеракцији април 

3.8. Знашај багљеоа сппрупм за менуалнп и физишкп 
здрагље 

мару 

3.9. Важнпсу прагилне исхране децембар 

   

4.1. Кпнфликуи, грсуе и суилпги ппсуупаоа у 
кпнфликуима (грсуе кпнфликауа, фазе и исхпди) 

фебруар 

4.2. Темаускп геше јун 

4.3. Суерепуипи и предрасуде нпгембар 

4.4. Слпбпднп греме- преппруке нпгембар 

4.5. Младалашка љубаг јун 

4.6. Сарадоа, уимски рад мај 

4.7. Жигпуне кризе и сурес 
 

пкупбар 
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4.8. Лишни и друпни иденуиуеу (разлишиуе ппрпдишне и 
кулуурне греднпсуи – упшагаое слишнпсуи и 
разлика међу ушеницима); 

мару 

4.9. Кпнсурукуигна кпмуникација, узрпци прпблема у 
кпмуникацији (ја/уи ппруке); 

децембар 

4.10. Ппдлед на будућнпсу  јун 

 

VI гаспитна друпа, гаспиташ Бранка Дашески, Марина Катанић 

1. Адапуација на жигпу у дпму 5 

2. Ушеое и щкплска успещнпсу 10 

3. Жигпуне гещуине 12 

4. Жигпу у заједници 9 

Укупнп 36 

 

Редни брпј 
прпдрамскп 
ппдрушје 

Назиг теме Време 
реализација 
(месец) 

1.1. Прага,  пбагезе и пддпгпрнпсуи у дпму  пкупбар 

1.2. Фпрмираое спбних кплекуига сепуембар 

1.3. Прданизација жигпуа и рада у дпму сепуембар 

1.4. Адапуација на жигпу у дпму сепумебар 

1.5. Уппзнајмп драд пкупбар 

   

2.1. Планираое ушеоа пкупбар 

2.2. Радне нагике нпгембар 

2.3. Ушеое за пцену или пцена за ушеое јануар 

2.4. Анализа успеха нпгембар 

2.5. Какп прегазићи неуспех децембар 

2.6. Унууращоа  мпуигација у прпцесу ушеоа април 

2.7 Средински шинипци успеха мару 

2.8. Преслищагаое мару 

2.9 Врсуе и знаци умпра децембар 

2.10 Да ли пцена мпуигище или не мај 

   

3.1. Нпгп дпба – ера инуернеуа мару 

3.2. Умемп ли да ужигамп у дпбрпј коизи април 

3.3. Исхрана и физишка акуигнпсу пкупбар 

3.4. Пддпгпрнпсу децембар 

3.5. Улпда ппрпдице нпгембар 

3.6. Щуа желим, а щуа мпду мај 

3.7. Разгпј криуишкпд мищљеоа јун 

3.8. Рекреација фебруар 

3.9. Мпја инуереспгаоа мај 

3.10. Ппдлед у будућнпсу јун 

3.11. Јашаое сампппуздаоа фебруар 
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3.12. Сексуалнпсу и млади април 

   

4.1. Хидијена  сепумебар 

4.2. Врщоашкп насиље мај 

4.3. Планираое слпбпднпд гремена нпгембар 

4.4. Недпгаое пријауељсуга јануар 

4.5. Ппнащајмп се присупјнп мару 

4.6. Разрещимп међулишне кпнфликуе фебруар 

4.7. Ппщуујмп једни друде децембар 

4.8. Буну кпд адплесценауа април 

4.9. Млади и медијскп насиље јун 

 

9. СЕКЦИЈЕ И КПМИСИЈЕ 
 
  У Дпму се ппред реализације гаспиунпд прпдрама, реализује и рад у разлишиуим 
ппдрушјима према жељама и ппуребама ушеница. За кппрдинацију рада сгих секција 
задужен је ппмпћник дирекупра за дпм, уз дпдаунп ушещће сарадника уамп дде је уп ппуребнп. 
На пснпгу искусуга пд преухпдних дпдина и мпдућнпсуи дпма напрагљен је избпр секција:  

1. Драмскп-рециуаупрска секција 

2. Фплклпрна секција 

3. Музишка секција 

4. Ликпгна секција 

5. Лиуерарнп – нпгинарска секција 

6. Секција за сппрускп-рекреауигнe акуигнпсуи 

7. Здрагсугенп-хидијенскп-екплпщка кпмисија. 
 
 Прпдрам секција и план рада Ђашкпд парламенуа ће биуи накнаднп урађен, дп 1. пкупбра 
2022. дпдине ппсебним анекспм.  
 
 

III ПБЛИЦИ САРАДОЕ 
 

1. САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА /ППРПДИЦПМ 
 
Приликпм усељеоа у Дпм, за ушенице прги пуу смещуене у дпм прданизује се ппщуи рпдиуељски 
сасуанак. Ппмпћник дирекупра за дпм, срадник и дирекупр уппзнају рпдиуеље са пснпгама 
жигпуа и рада дпма, прагилима Кућнпд реда, а зауим сгаку гаспиуну друпу примa длагни гаспиуаш. 
Рпдиуељи су уппзнауи са пснпгама жигпуа и рада Дпма, пснпгним задацима Тима за защуиуу 
ушеника пд дискриминације, насиља, занемаригаоа и злпсуагљаоа, ппсуупое у слушају сумое на 
уппуребу дрпда, прпцедурпм за збриоагаое бплесних ушеница.  
На сајуу Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сесуре Нинкпгић“ исуакнууе су сге неппхпдне 
инфпрмације и пбагещуеоа за рпдиуеље. Инфпрмације п релегануним акуигнпсуима и 
прданизацијпм рада дпма рпдиуељи/друди закпнски засуупници дпбијају пд ппмпћника 
дирекупра, гаспиуаша на рпдиуељским сасуанцима и индигидуалним раздпгприма. Васпиуаши са 
рпдиуељима размеоују инфпрмације п ппнащаоу ушеница, напредпгаоу, адапуацији на дпм, 
праћеоу ппсуиднућа и резулуауима ушеоа на класификаципним перипдима и упкпм дпдине, а 
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сурушни сарадник се пп ппуреби упкпм дпдине укљушује у сагеупдагни рад са рпдиуељима ушеника 
кпји имају прпблеме у ппнащаоу. 
Сарадоа са рпдиуељима ће се насуагиуи упкпм шиуаге дпдине у складу са мпдућнпсуима и 
ппуребама у дирекунпм кпнуакуу приликпм пбиласка деце и пп ппзигу. 
 

2. САРАДОA СА ЩКПЛПМ 
 

Какп Дпм ради у пкгиру Медицинске щкпле, a 90% ушеница ппхађају исуу, сарадоа ће се пдгијауи 
и на нигпу кплекуига (пдељеоске суарещине и предмеуни насуагници), перманенунп шиуаге 
щкплске дпдине. Сарадоа ће се пдгијауи и са Пргпм уехнишкпм щкплпм, Пргпм крадујегашкпм  
димназијпм, Друдпм крадујегашкпм димназијпм, Средопм сурушнпм щкплпм, Екпнпмкспм щкплпм  
пре сгеда са пдељеоским сурещинама нащих дпмкиоа, а пп ппуреби и са предмеуним 
насуагницима, сурушним сарадницима щкпла. Васпиуаши ће размениуи инфпрмације п адапуацији 
ушеница, успеху, уещкпћама у сагладагаоу щкплскпд драдига, ппнащаоу и изпсуанцима из щкпле, 
на класификаципним перипдима. 

 

3. САРАДОА СА ДРУГИМ ДПМПВИМА И ПРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Нащ Дпм биће пугпрен за сарадоу са прданизацијама са кпјима се нађе заједнишки 
инуерес. Сарадоа ће биуи псугарена са СКЦ-пм, са ппзприщуем "Коажегскп-српски уеауар", 
Дпмпм пмладине, кап и са псуалим кулуурним ценурима и сппруским ценурима и друщугима 
(Сппруски ценуар „Младпсу“, Сурељана „Шика Мауа“, щахпгски клуб). 
Планирана је сарадоа са Дпмпгима ушеника редипна крпз забагне гешери у циљу размене 
искусуага и сппруска уакмишеоа у пкгиру припрема за Дпмијаду. У складу са финансијским 
мпдућнпсуима планира се ппсеуа некпм пд Дпмпга, какп би се ушенице уппзнале са жигпупм и 
радпм усуанпге кап щуп је наща, кап и мпдућнпсу да нащ дпм буде дпмаћин и удпсуи 
предсуагнике некпд друдпд дпма. Ппгпдпм прпслаге дана дпма планирана је међудпмска 
сарадоа и ппсеуа псуалим дпмпгима у редипну и републици. Тпкпм месеца маја планиранп је 
дружеое са дпсуима из друдих дпмпга. 
Дирекупри дпмпга редипна насуагљају сарадоу крпз сасуанке дирекупра на кпјима 
размаурају прданизацију рада дпма. 
 
 

IV СТРУШНП УСАВРЩАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ 
 

 Заппслени у пкгиру сгпје 40-не радне недеље имају пбагезу суалнпд сурушнпд усагрщаоа 
најмаое 44 сауа кпје предузима усуанпга и ппхађаое најмаое једнпд прпдрама сурушнпд 
усагрщагаоа кпје дпнпси минисуар или прпдрама из Кауалпда.  
 Суалнп индигидуалнп усагрщагаое гаспиуаша, сарадник, ппмпћника дирекупра за дпм се 
грщи крпз праћеое сурушне лиуераууре и ушесугпгаое на семинарима, скуппгима, 
сагеупгаоима, кпнференцијама у прданизацији Минисуарсуга прпсгеуе, науке и уехнплпщкпд 
разгпја, Ценуара за сурушнп усагрщагаое и акуига Редипна, кап и псуалих пблика сурушнпд 
усагрщагаоа. Пге дпдине је планиранп да гаспиуаши пбраде уеме из плана рада пп гаспиуним 
друпама, гажним за гаспиуни рад, кпјпј ће присусугпгауи шланпги Педадпщкпд гећа. Предлпд 
палан сурушнпд усагрщагаоа гаспиуаша, сарадника и ппмпћника за дпм је сасуагни деп Тима за 
прпфесипнални разгпј (шији је шлан Бранка Дашески). Кпнкреуан план сурушнпд усагрщагаоа 
унуура Дпма биће урађен анекспм дп 1. пкупбра 2022. 
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V АНАЛИТИШКА ДЕЛАТНПСТ 
 

У Дпму ће се прауиуи и анализирауи успех, дисциплина и изпсуанци са насуаге ушеница у циљу 
праћеоа щкплске успещнпсуи. 
За анализу биће задужени сурушни сарадник и гаспиуаши кпји ће прауиуи успех ушеница, брпј 
изпсуанака са насуаге, дисциплинске мере у щкпли, грщиуи суауисуишку пбраду ппдауака и 
уппређигауи са ппдацима из преухпднпд перипда. Анализа ће биуи рађена на крају сгакпд 
класификаципнпд перипда пп гаспиуним друпама и Дпму кап целини. 
Суауисуишки ппдаци биће уабеларнп изражагани, анализирани на сасуанцима гаспиуних друпа 
и Педадпщкпм гећу. 
У сарадои са сурушним сарадницима щкпле планира се испиуигаое адапуације ушеница пргпд 
разреда на щкплу и ушеница прги пуу смещуених у дпм на нпгу дпмску средину и щкплску 
средину и пкружеое.  
Дпм перманенунп ради на ппбпљщаоу суандарда и услпга жигпуа  ушеница у дпму, уакп да ће 
и пге дпдине биуи испиуанп задпгпљсугп ушеница и рпдиуеља пруженим услудама. Анализа ће 
се грщиуи  у упку дпдине, ради ппређеоа дпбијених резулуауа, кпји ће биуи анализирани на 
сасуанцима Педадпщкпд гећа. Резулуауи ће биуи дпбра смерница и ппказауељ рада гаспиуаша и 
дпма у целини, а кприсуиће се у даљем раду какп за  угпђеое ппуребних прпмена и нпгина, 
уакп и за недпгаое и ушгрщћигаое пнпда щуп је ппзиуигнп.  
У сарадои са Тимпм за сампгреднпгаое, Тимпм за защуиуу и Ђашким парламенупм биће 
спрпгедена исуражигаоа гезана за уеме пд знашаја за адплесценуни перипд, ппнащаое 
младих, жигпу и рад дпма, насиље у гезама младих.  
 


